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Rok 1942. Szyld po prawej stronie budynku - „Tekstylia i Galanteria. Właściciel Erwin
Friedrich” (zb. Muzeum im. Mehhofera w Turku, arch. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa)

Rok 2017. Lewa strona budynku nie jest użytkowana, a w prawej części mieści się
prywatny sklep z galanterią, pasmanterią i artykułami wędkarskimi
(fot. Małgorzata Charuba, arch. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa)

Tak było - Tak jest

Pokazujemy zmiany, jakie zaszły w Uniejowie i okolicach
Zachęcamy do nadsyłania zestawu zdjęć, przedstawiających to samo miejsce: jedna fotografia powinna być historyczna (odległa w czasie), a druga wykonana obecnie z tego samego
miejsca. Za zgodą autora (nieodpłatnie) nadesłane fotografie będziemy publikować na
stronach kwartalnika “W Uniejowie”.
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Czadowe spotkanie po latach

Jak dbać o zabytki? Czy starać się przywrócić im – za wszelką cenę – stan oryginalny, czy dostosowywać

do wymogów współczesności? A może starać się pogodzić ochronę tego, co dawne z potrzebami tego, co
współczesne? Niełatwo wybrać najlepsze rozwiązanie. Świadkami takich rozważań jesteśmy i w Uniejowie, zwłaszcza w kontekście koniecznej restauracji kolegiaty pw. Wniebowzięcia NMP. O rozpoczynających się w najbliższej przyszłości pracy w kaplicy bł. Bogumiła piszemy ponownie także i dlatego, że jesteśmy głęboko przekonani o mądrości przyjętych rozwiązań. Kaplica będzie wyglądać inaczej, ale jej nowe
oblicze pogodzi dbałość o ślady przeszłości z potrzebami teraźniejszości. Jesteśmy pewni, że 10 czerwca
2018 r. kaplica zalśni nowym, pełnym blaskiem.
A skoro już jesteśmy przy historii. Publikujemy kolejne wspomnienia wojenne, tym razem nieco sowizdrzalskie. Młodzi chłopcy, nawet w czasie wojny, lubią czasem coś zbroić. Warto poświęcić uwagę fascynującym wspomnieniom Jerzego Sobieraja.
Dwóm jednostkom OSP z terenu gminy gratulujemy wspaniałych jubileuszy: 90-lecia jednostce z Zaborowa i „okrągłej” setki strażakom z Wielenina. Dwustu lat życzymy druhom!
„Lotos, lotos i tak nic nie kupis” – młodzi uniejowianie nie zrozumieją tego żarciku sprzed mniej więcej 30 lat. Ale starsi wzruszą się zapewne wspominając czasy, gdy każdy był milionerem, a zakupy robił
w Domu Handlowym „Lotos”. Czasy świetności nieistniejącego już „handlowca” są całkiem niedawne,
a zarazem niewiarygodnie odległe. Przypominamy je piórem Małgorzaty Charuby.
Prezentujemy sylwetkę Przemysława Gąsiorowicza, kolejnego aktora scen polskich rodem z Uniejowa.
Mamy nadzieję, że długie, jesienne wieczory ubarwi Państwu lektura „W Uniejowie”.
Redakcja

W sobotę 23 września „Rocznik 1981” bawił się na spotkaniu absolwentów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów
Września 1939 roku w Uniejowie. Organizatorką spotkania po latach była Monika Galoch. Na spotkanie trzech klas, które
uczyły się w podstawówce w latach 1988-1996 przybyło 44 absolwentów oraz wychowawczynie: klasy VIII a - p. Zofia
Izydorczyk, kl. VIII b - autorka niniejszego tekstu i klasy VIII c - p. Elżbieta Binkiewicz. Przyznam, że z zaskoczeniem, ale
i z radością przyjęłam zaproszenie na to spotkanie, w którym miałam wystąpić w roli „starego wychowawcy”. Zastanawiałam się, jak wyglądają moi wychowankowie, których miałam pod opieką przez osiem lat. (Nigdy już nie powtórzyło
się takie wychowawstwo, ale nigdy też nie miałam tak wyjątkowych wychowanków). „Moje dzieci” odliczyły się tylko
„w połowie”. Cieszyłam się, że udało mi się wszystkie poznać. Po odczytaniu listy obecności (każdy wychowawca swojej
klasy) zaczęła się zabawa, którą prowadzili DJ Seba i Barti z naszym nieocenionym Robertem Palką. Przez cały wieczór
„przepytywaliśmy się z życia”. Każdy, choć w kilku słowach, opowiadał o sobie. Wrażenia i emocje grały pierwszoplanową rolę, ale były to wzruszające chwile, myślę,
że dla wszystkich. Pełne śmiechu momenty, kiedy ktoś
kogoś nie poznał. Pełna radość ze spotkania i wzruszające chwile podczas podziękowań po latach za wychowawstwo.
Zabawa trwała do rana - dla najwytrwalszych. Dla
„starszych pań” (wychowawczyń) skończyła się nieco
wcześniej. Jedno jest pewne - absolutnie wszystkim podobała się ta impreza. Do zobaczenia za rok.
Zdjęcia: Anna Majda

Alicja Własny

Klasa VIII a: Zofia Izydorczyk wych. Monika Barska, Marta Bukowska,
Michał Człapa, Andrzej Człapiński, Aneta Dąbrowska, Tomek Domowicz,
Monika Galoch, Robert Grąbkowski, Ania Janczyk, Wiesiu Klimczak,
Ewelina Komar, Marcin Koralewski, Marta Kozanecka, Krzysiek Pajor, Robert
Palka, Agnieszka Raczkowska, Iza Ratajska, Karolina Szafarz, Marcin Ubraniak,
Marcin Wróblewski i Mirek Napieraj

XI Ogólnopolski Bieg Ekologiczny do Gorących Źródeł w Uniejowie
Punktualnie o 13,30 wystrzał armatni dał sygnał do startu na dystansie 10 km. Na liście startowej znalazło się 1148

nazwisk. Na koniec biegu sklasyfikowano 945 zawodników, w tym 236 kobiet.
Bieg wygrał Robert Głowala (00:30:44) z Polski, a tuż za nim Slavenski Ilya (00:30:49) - Białoruś i Sergii Okseniuk
(00:31.40) - Ukraina. Z kobiet pierwsza przybiegła Ewa Jagielska (00:35:40), a za nią Monika Kaczmarek (00:35:51) - obie
z Polski. Jako trzecia bieg ukończyła Oksana Okseniuk (00:37:06) z Ukrainy.

Tuż po starcie. Z numerem 873 Tomasz Bartosik z Klubu
Geotermia Uniejów. Fot. Małgorzata Charuba

W Uniejowie

Klasa VIII b od lewej stoją: Monika Domowicz, Robert Klata, wych. Alicja
Własny, Ania Karpińska, Ania Andrzejewska, Mirka Adamczyk, Gosia Kamińska, Jola
Bamberska, Michał Matysiak, kucają: Mirek Mroziński, Piotrek Pająk i Przemek
Tylki.
Tak witano zwycięzcę biegu - Roberta Głowalę.
Fot. Małgorzata Charuba
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Jako 22 przekroczył metę Łukasz
Kubiak - najlepszy w tym biegu
zawodnik Klubu Geotermia Uniejów.
Fot. Małgorzata Charuba

Klasa VIII c: Elżbieta Binkiewicz wych. Ania Antoniak, Marcin Dobiecki,
Gosia Górka, Marcin Iwański, Renata Jaskóła, Marcin Kosiński, Monika Łukasik,
Aneta Miśkiewicz, Tomek Pająk, Łukasz Pakuła, Ilona Pawlak, Magda
Płóciennik, Roman Sękowski, Ala Winnicka, Radek Sztybrych, Sławomir
Binkiewicz.
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Wszyscy uczestnicy spotkania

Wokół Błogosławionego
- Świętego Bogumiła

nie nadawały się do przestawienia. Kiedy w latach 1945-46
odbudowywano kościół, sarkofag z ołtarzem, ale bez baldachimu, przestawiono do kaplicy, która do dziś przeznaczona
jest wyłącznie bł. Bogumiłowi. Likwidacja baldachimu była
niepowetowaną stratą i zdaniem uniejowskich parafian złym
posunięciem. Za podjęciem takiej decyzji stanęły jednak powojenne warunki, a zwłaszcza brak funduszy. Po kilkunastu
latach od odbudowy kościoła sarkofag zmienił miejsce, usunięto drewniany ołtarz, zastępując go granitowym (fot. s. 19).

Historia sarkofagu
i konfesji
Uniejowska barokowa konfesja, otaczająca sarkofag św.
Bogumiła, pozostaje już tylko w pamięci najstarszego, przedwojennego pokolenia parafian. Zachowały się jej fotografie,
które potwierdzają, że zaliczano ją do trzech największych
konfesji w Polsce; obok konfesji św. Wojciecha w Krakowie
i św. Wojciecha w Gnieźnie.
Marmurowy sarkofag, wykonany w Gdańsku a ufundowany przez arcybiskupa Wacława Leszczyńskiego, stanął
w uniejowskiej kolegiacie w 1667 roku. Fundator nie doczekał
się umieszczenia w nim relikwii bł. Bogumiła - zmarł w 1666
roku. Z polecenia jego następcy - abp. Mikołaja Prażmowskiego sprowadzono relikwie do Uniejowa, zarówno z Dobrowa jak i z Gniezna. Uroczyste ich przeniesiono do kolegiaty
i umieszczenie w blacie ołtarza przylegającego do sarkofagu
odbyło się 29 stycznia 1669 roku. W późniejszym czasie nad
sarkofagiem umieszczono konfesję-bogato w drewnie rzeźbiony barokowy baldachim, wsparty na sześciu kolumnach
(fot. s. 18).

Obecnie
Trwają przygotowania do przebudowy kaplicy św. Bogumiła (dokumenty Urzędu Miasta w Uniejowie, wizualizacja s. 19). Na podstawie materiałów archiwalnych zostanie
zrekonstruowana barokowa konfesja w formie baldachimu.
Sarkofag (bez wtórnego podestu) zostanie umiejscowiony
we wschodniej części kaplicy. Zabiegi konserwatorskie i rekonstrukcyjne dotyczyć będą też tumby i rzeźby Świętego.
Na swoje miejsce wróci barokowy ołtarz, którego zachowane elementy pozwolą na dokładną rekonstrukcję. Renowacja
dotyczy również ścian. Po odnowieniu tynków kaplicę czeka
malowanie w kolorystyce nawiązującej do projektu odrestaurowania całego kościoła (czyt. „W Uniejowie” numer 68,
s. 5-6 i s. 20)

Urszula Urbaniak

Sarkofag i konfesja - miedzioryt z 1879 roku
(arch. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa)

Zachowane opisy sarkofagu i konfesji
„Grób błogosławionego Bogumiła stoi dzisiaj w pośrodku
kościoła cały wyrobiony z marmuru czarnego, na wierzchu zaś
grobowca jest statua duża spiżowa, pięknie w Gdańsku ulana,
wystawiająca leżącego arcybiskupa, w uroczysty ubiór przybranego. Nad nim wznosi się na sześciu złoconych kolumnach baldachim, na którego froncie wyobrażeni dwaj geniusze, trzymają
herb bł. Bogumiła: różę z pięcioma listkami w czerwonym polu.
Na samym zaś wierzchu stoi statua św. Michała z trąbą w dłoni,
z napisem Św. Bogumilis Thaumaturgus(...) Od strony wielkiego
chóru, w końcu grobu, jest mensa drewniana, przed którą odprawiają się Msze św., na niej stopień drewniany (...) Na tym stopniu stawiają lichtarze bardzo starożytnej roboty. Przy zakrystyi
jest wmurowana czarna płyta z marmuru, na której rodowód bł.
Bogumiła wyryty. („Uniejów. Szkic historyczno-statystyczny”.
Przez L.P. Witkowskiego, Warszawa 1855 rok
„Sarkofag z czarnego marmuru o rozmiarach 190 X 61 cm
stał na dwustopniowym podwyższeniu oraz sześciu owalnych
nóżkach z brązu (...) otoczony sześcioma kolumnami, na których znajdował się architraw ozdobiony insygniami biskupimi
i herbem „Róża” (...). front zdobiły figury dwu aniołów, a sześciu
innych podtrzymywało baldachim, na którego szczycie znajdowała się figura anioła z trąbą i przymocowaną do niej chorągiewką z napisem po łacinie Święty Bogumił Cudotwórca. Przedłużenie sarkofagu do znajdującego się przed nim drewnianego
ołtarza stanowiła marmurowa płyta służąca w swoim czasie do
wystawiania na niej relikwiarzy (...) w każdej z sześciu kolumn
na wysokości około 1,5 m znajdowała się rozetka. W jej środku
(wgłębieniu), za szybką umieszczony był kawałek kości podtrzymywany paseczkiem papieru z nadrukiem po łacinie. Mówiono,
że są to relikwie (...) - Błogosławiony Bogumił - Sławny Cudotwórca. Ks. Lucjan Cerski, Włocławek 2002 rok
Lata powojenne
W wyniku działań wojennych 1939 roku walące się szczyty uszkodziły część sklepienia. Na szczęście nie dosięgło to
konfesji i baldachimu, które nie był y zniszczone na tyle, by
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Historia targowisk sięga w Polsce XI wieku. Pojawienie się w tym okresie osad handlowych w sąsiedztwie grodów,
zapoczątkowało proces formowania placów handlowych. Place te, znajdujące się w centralnym punkcie osad, stanowiły miejsce, w których wzajemnie przenikały się: handel, rzemiosło oraz życie publiczne. Wypełniały je kramy, jatki
i kantory kupieckie. Ich role wykraczały jednak daleko poza zwykłe miejsca do zaopatrywania się w towary. Były także miejscem spotkań i wymiany informacji, na których po prostu wypadało bywać. Swój udział w tej ciekawej historii
ma też Uniejów. Oto co na ten temat mówią kroniki.
„Według danych z 1512 roku trzy targi roczne, czyli jarmarki, przypadały na św. Floriana (4 maja), św. Wawrzyńca (10
sierpnia) oraz Św. Ducha czyli Zielone Święta. Dnia 20 III 1525 r. Zygmunt Stary zatwierdził pierwsze dwa terminy jarmarków, trzeci zaś wyznaczył na św. Andrzeja (30 listopada), natomiast dniem targowym pozostał poniedziałek. Za wstawiennictwem Jana Łaskiego Uniejów otrzymał 3 II 1511 roku na sejmie piotrkowskim przywileje handlowe, zwalniające jego
mieszkańców od ceł i targowego na obszarze całego Królestwa” („Uniejów. Dzieje miasta” -s.87)

Na straganie w Uniejowie

położone na utwardzonym terenie „Twojego Rynku” doskonale się do tej roli nadawało.
Po początkowym zamieszaniu sytuacja jednak szybko
się unormowała. Kupujący „głosując nogami” wybrali targowisko przy ulicy Dąbskiej. Za nimi podążyli ze swymi
towarami kupcy. Nie jest ono doskonałe. Dokucza, zwłaszcza w porze deszczowej, brak utwardzenia. Pewnego uroku
dodają mu za to stylowe altanki. Dziś, po roku funkcjonowania, nowe targowisko żyje własnym rytmem, odmierzanym przez kolejne czwartki. Nie straszne mu letnie upały
ani mroźne zimy. Przyciąga swym jarmarcznym klimatem,
pełnymi towarów kolorowymi straganami, gwarem rozmów i bogactwem zapachów. Dla wielu stanowi miejsce
cotygodniowych zakupów, dla innych jest okazją do spotkań czy też formą spędzania czasu. Jak mówią niektórzy
„Kupić? Nie kupić? Potargować warto”.
W niedalekiej przyszłości planowana jest kompleksowa przebudowa targowiska. Teren zostanie ogrodzony
i utwardzony kostką betonową. Część powierzchni handlowej otrzyma zadaszenie. Pojawią się wiaty śmietnikowe
i kontener sanitarny, a całość oświetlą lampy z zasilaniem
fotowoltaicznym. Uniejowskie targowisko zyska tym samym nowe oblicze, zgodne z kierunkiem rozwoju miasta,
a to oznacza, że jego przyszłość nie jest zagrożona.

Minął właśnie rok, odkąd uniejowskie targowisko
przeniesiono na ulicę Dąbską k/cmentarza. Poprzednie
znajdowało się na ulicy Targowej, nieopodal bloków należących do Osiedla 700-lecia. Lokalizacja ta cieszyła się
dobrą opinią zarówno wśród mieszkańców jak i wystawiających swoje towary kupców. Właściwie wszystkim
było do niego blisko i po drodze, a szerokiego asortymentu
sprzedawanych na nim towarów mógł pozazdrość niejeden
supermarket.
Konieczność pozyskania terenów inwestycyjnych pod
budowę nowych bloków mieszkalnych zmusiła władze
miasta do przeniesienia targowiska na inne miejsce. Początkowo zaproponowano dwie lokalizacje: jedną na rozległym placu przy ul. Dąbskiej, a drugą na nowych terenach
inwestycyjnych na lewym brzegu rzeki Warty. Na tym
pierwszym miał odbywać się handel warzywami i owocami, na drugim zaś odzieżą i artykułami przemysłowymi.
Rozwiązanie to nie zyskało jednak przychylności kupujących ani sprzedających towary. Pojawiły się nawet pełne
emocji komentarze, że „jednych wyrzucono za most, a drugich pod cmentarz”. Mieszkańcy narzekali, na oddalone
znacznie od centrum miasta targowisko za mostem, choć

Andrzej Zwoliński

W dzień targowy na ul. Dąbskiej - naprzeciwko cmentarza (fot. Andrzej Zwoliński)
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Z archiwum Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa
NA RYNKU I TARGOWICY W UNIEJOWIE W ROKU 1942

Fot. arch. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa, ze zb. Muzeum im. Mehoffera w Turku

Postacie widoczne na zdjęciach to nieżyjący już mieszkańcy Uniejowa i okolic. Osoby, którym uda się
rozpoznać swoich rodziców czy dziadków lub inne osoby, prosimy o kontakt z Towarzystwem Przyjaciół
Uniejowa. Dopiszmy historię tym fotografiom.
w Uniejowie - nr 71 (2017)
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Kolejny wrzesień zapowiedział koniec wakacji i lata oraz powrót do codziennych obowiązków. W Uniejowie to także czas wspominania wydarzeń sprzed 78 lat.

WRZEŚNIOWE ROCZNICE
Tradycyjnie więc z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej i rozpoczęcia nowego roku szkolnego w dniu 4 września, uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami oraz przedstawiciele wojska, duchowieństwa, władz i organizacji środowiskowych uczestniczyli we Mszy świętej za Ojczyznę. Po niej odbyła się uroczystość na rynku, pod pomnikiem upamiętniającym ofiary wojny. Odczytano apel poległych, zabrzmiały piękne melodie wojskowe, zaś najmłodszym szczególnie
podobała się salwa honorowa w wykonaniu żołnierzy z Leźnicy.

Przed pomnikiem Bohaterów Września 1939 roku (arch. Urzędu Miasta w Uniejowie)

Kolejna patriotyczna uroczystość miała miejsce 9 września w Czekaju. Uświetniła ją kawaleria z 17 Pułku Ułanów
Wielkopolskich, licznie przybyli również mieszkańcy Czekaja, Uniejowa i okolic. Wspólnie oddaliśmy hołd naszym rodakom, których zamordowano w ich rodzinnej wsi na początku wojny.

Delegacja wsi Czekaj. Kwiaty składa Andrzej Zwoliński -sołtys Czekaja (fot.
arch. UM w Uniejowie)

Na pierwszym planie sztandar Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Uniejowie
(fot. Małgorzata Charuba)

Warto też wspomnieć o corocznym porządkowaniu Placu Dębów Katyńskich przed wrześniową rocznicą agresji sowieckiej na Polskę. W tym roku, razem z członkami Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa pracowała młodzież z klas szóstych
SP w Uniejowie. Przy każdym z Dębów Pamięci 17 września zapłonęły znicze.
Te wydarzenia od kilku już lat budują nasz patriotyzm i pamięć o tych, którym odebrano życie w latach wojny. Dla
starszych to powrót do wydarzeń, które przeżyli lub pamiętają z rodzinnych opowiadań. Młodzi poznają historię swojej
małej ojczyzny i nazwiska ludzi, którzy ją tworzyli. Dobrze, że mamy u nas takie miejsca, ludzi, którzy się o nie troszczą
i przekazują to dziedzictwo następnym pokoleniom. Mamy obowiązek ocalić od zapomnienia naszą przeszłość dla przyszłych pokoleń.

Joanna Pawlak
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„Chodzić będziecie w anielskiej ozdobie jako Ojczyzny i wiary obrońcy. A nim zasługi wasze w niebie zginą
ziemia przeminie i gwiazdy przeminą” - tekst z tablicy pamiątkowej.
nych dniach obsadził 30. kilometrowy odcinek frontu nad tą rzeką. Stąd dokonywał wypadów na stację Perespa, uwieńczonych
znacznymi zdobyczami wojennymi”.
Z dokumentów rodzinnych wynika, że kapral Antoni Piestrzyński poległ 26 marca 1919 roku, właśnie podczas walk
pod Perespa. Nie wiadomo, gdzie został pochowany. Po Antonim pozostało zdjęcie w albumie rodzinnym i pamiątkowy wpis na tablicy wmurowanej w 1932 roku przy wejściu do
kolegiaty w Uniejowie: „Chodzić będziecie w anielskiej ozdobie
jako Ojczyzny i wiary obrońcy. A nim zasługi wasze w niebie zginą ziemia przeminie i gwiazdy przeminą”.
Śmierć Antka na froncie była ciosem dla rodziny. Tragicznych wieści nie zniosła jego Mama a moja Prababcia - Julia
Piestrzyńska. Na wieść o śmierci syna rozchorowała się, a 5
października 1920 roku zmarła. Miała wtedy 55 lat. Osierociła
czworo dzieci. Została pochowana na cmentarzu parafialnym w Uniejowie.

Pamięci Antka i Julii Piestrzyńskich
Dla mojej rodziny rocznica Cudu nad Wisłą wiąże się ze
wspomnieniem dwóch osób, które zawieruchę wojenną w latach 1918 – 1920 przypłaciły życiem. Kiedy rozpoczęła się wojna polsko – bolszewicka Antek Piestrzyński miał 17 lat. Był
starszym bratem mojego dziadka. Mimo sprzeciwu ze strony
najbliższych poszedł na wojnę razem z innymi mieszkańcami rodzinnego Uniejowa. Był młody i czuł potrzebę obrony
Ojczyzny. Żeby zaciągnąć się do wojska skłamał na komisji
poborowej.

Antoni Piestrzyński (zb. Piotra Piestrzyńskiego)

Piotr Piestrzyński

Fragment płyty nagrobnej Ignacego Skoińskiego (fot. Urszula Urbaniak)

Antoni Piestrzyński walczył jako żołnierz 29 Pułku
Strzelców Kaniowskich. Jak czytamy w historii pułku, „(...)
w styczniu 1919 roku III batalion udał się na front wschodni,
gdzie toczył walki z Ukraińcami na Wołyniu. Pierwszy bój stoczył
24 lutego pod miasteczkiem Hołoby nad rzeką Stochod. W kolej-

Synom tego miasta, co polegli w walkach o wolnośc w latach 1918-1920
Spośród nazwisk wyrytych na pamiątkowej tablicy poznajemy losy kaprala Antoniego Piestrzyńskiego. Na uniejowskim cmentarzu odnaleźliśmy grób Ignacego Skoińskiego, poległego 7 września 1919 roku w wieku 20 lat. Na
wspomnienie rodzin czy innych czytelników czekają kolejni
bohaterowie uwiecznieni na pamiątkowej tablicy:
sierżant Dybowski Stanisław; plutonowi - Andrysiewicz
Bogumił, Krzesłowski Mieczysław, Ignaczak Józef,
Wojciechowski
Antoni;
kapral
Własny
Kazimierz;
szeregowi - Michałowski Zygmunt, Mokrosiński Józef,
Rosiak Józef, Domański Stanisław, Pełka Stanisław, Szulada Roman, Sobański Feliks, Cerski Antoni,
Rosiak Andrzej, Heine Edward, Piętka Ludwik, Kubiak
Antoni.
w Uniejowie - nr 71 (2017)

Tablica przy wejściu
do uniejowskiej
kolegiaty, ufundowana przez Zarząd
Uniejowskiego Koła
Ogólnopolskiego
Związku Podoficerów Rezerwy, odsłonięta 11 listopada
1932 roku
(fot. Urszula
Urbaniak)
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już przed wojną korzystała młodzież, a potem ze strachem
przyglądała się, jak pierwszy niemiecki samolot przeleciał
nad Uniejowem. Zimą zjeżdżało się tu na sankach, łyżwach,
lepiło bałwana, obrzucało śnieżkami. Latem graliśmy tu
w palanta, dwa ognie, drewnianego berka, klipę itp. Z każdym dniem synowie komendanta śmielej włączali się w zabawy, a widząc nasz bardzo zniszczony sprzęt, przynosili piłki,
kije do palanta, pożyczali swoje łyżwy i rękawice. Kiedy wujo
Lolek organizował piłkarzom tajne treningi na polanie, oni
też się tam pojawiali. Po opuszczeniu boiska przez piłkarzy
na murawę wchodziła dzieciarnia. Wtedy oni, mówiąc do
mnie „Jur”, pokazywali rękoma, że też chcą zagrać. Miejsce
dla nich zawsze się znalazło. W rewanżu, przechodząc przed
zakładem fryzjerskim mojego ojca, ostrzegali nas, udając
szczekanie psów. Przekazywali w ten sposób wiadomość, że
tego dnia nie możemy być w parku, bo ich tata z pomocnikiem tresują tam psy.
Kiedy znajomość z „Huciakami” układała się już poprawnie, popełniliśmy wielki błąd. Zaczęliśmy prześladować
chłopca, którego rodzice podpisali volkslistę. Małżeństwo
mieszkało w małej uliczce przy wieży kościelnej- mężczyzna
został wkrótce wysłany na front. Pozostała matka- z zawodu krawcowa i jej płaczący synek. Drażniliśmy często chłopca, wołając na niego „przechrzta”. Skarżył się mamie, więc
zwracała nam uwagę, że tak nie można. Ponieważ nasze zachowanie nie zmieniało się, zdenerwowana poszła poskarżyć się komendantowi gestapo. Ten wysłał pracownika, by
przyprowadził kilku chłopców. Byli to spotkani na rynku:
Ryszard Zielonka, Stefan Kaliszewski i Paweł Grabowski. Komendant skrzyczał ich bardzo po niemiecku, wyjął z gabloty
trzy różne nachaje i każdemu kazał je powąchać. Następnie
jego pomocnik rozkazał opuścić spodnie i majtki do kolan,
położyć się na krzesłach i głośno krzyczeć, kiedy on dotykał
„bykowcem”, udając, że bije. Po takim biciu musieli wyjść na
rynek z opuszczonymi do kolan majtkami i spodniami, które
mogli podciągnąć dopiero przy studni. Nie wiadomo, co było
powodem takiego łagodnego potraktowania ich. Przy pierwszym spotkaniu „Huciaki” dali nam do zrozumienia, byśmy

Jak synowie komisarza gestapo zostali
kolegami uniejowskich chłopców
W trzecim roku okupacji niemieckiej w Uniejowie nastąpiła wymiana komendanta Gestapo. Hut- nowy komendant
przyjechał razem z żoną i dwoma synami w wieku 8-10 lat.
Nie znając ich imion, nazywaliśmy ich „Huciakami”. Wyglądali na dobrze wysportowanych i grzecznych, mieli niewinny uśmiech na twarzy. Każdego dnia we dwójkę odbywali
spacery po centrum miasta- od rynku, ulicą Bogumiła, do
pierwszego młyna. Nigdy bez rodziców nie zapuszczali się do
parku czy nad rzekę. Bywało, że zabierali z sobą olbrzymiego
psa (zawsze z kagańcem), który był na smyczy „krótko” prowadzony przy nodze. Nigdy nas nim nie straszono. Chłopcy
byli zawsze widziani bez kolegów, więc uważaliśmy ich za
sobków.
Szybko jednak zmieniliśmy zdanie, kiedy wujo Lolek
(Eliasz Sobieraj) wyznaczył w parku potajemny trening siatkarzy. Panowała zasada, że przed każdym treningiem teren
musiał być dokładnie sprawdzony w obawie przed niepożądanymi osobami. Wyznaczono trójki do spenetrowania całego parku. Pierwsza trójka ( Jerzy Sobieraj, Paweł Grabowski i Zdzisław Dominiak) szła najdłuższą aleją wzdłuż Warty.
Druga (Wiesław Winnicki, Zdzisław Zielonka i Stefek Kaliszewski) ruszyła środkiem parku przez polanę, a trzecia (Benek Ostrowski, Zenek Grubski i Boguś Antoniak) sprawdzała
całą aleję grabową do końca parku.
Zbliżając się do dużej łąki, Paweł zauważył, że przy słynnym olbrzymim drzewie jacyś chłopcy w strojach sportowych uprawiają gimnastykę. Ich ubrania- mundurki z kordzikiem ułożone
w kostkę leżały pod drzewem. Nęciły
nas te bagneciki, żeby je pooglądać,
a może nawet zabrać, więc z całych sił
krzyknęliśmy; hura! hura! Pozostałe trójki zrobiły to samo. Wystraszeni
niemieccy chłopcy (była to młodzieżowa organizacja Hitlerjugend) uciekli
w krzaki, pozostawiając swoje mundurki. Na szczęście w pobliżu był wujo Lolek, który przywołał nas wszystkich do
siebie. Oberwało się nam porządnie. Kazał nam natychmiast wracać do domów
i przez dwa dni nie wychodzić na ulicę.
Trudno było przewidzieć, co może czekać naszych rodziców, kiedy informacja
o zajściu dotrze do komendanta Gestapo. Kiedy trzeciego dnia wyszliśmy na
ulice, natknęliśmy się na „Huciaków”.
Spoglądali na nas, lekko uśmiechając
się, co znaczyło, że wszystko dobrze się
skończyło.
Od tej pory systematycznie przychodzili na nasz plac zabaw ciągnący się
wzdłuż ulicy Nadrzecznej, od Urzędu
Miasta do ogrodu Dominiaków. Było to miejsce, z którego

Uniejów, lato 1942 roku - ze zb. Muzeum im. Mehoffera w Turku
(arch. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa)

8

w Uniejowie - nr 71 (2017)

więcej chłopca nie przezywali.
Latem cała młodzież korzystała
z kąpieli w Warcie. Pewnego razu,
kiedy razem z Pawłem Grabowskim
i Zdzichem Płóciennikiem staliśmy
na barierce mostu gotowi do skoków,
doszedł do nas nieznany mężczyzna.
Pochwalił za odważne skoki z takiej
wysokości i zapytał, czy każdorazowo przed skokiem sprawdzamy dno
rzeki. Uświadomił nam, że Warta
ma tu silne prądy i przenosi z miejsca na miejsce kamienie, korzenie
drzew i różne przedmioty. Skacząc
na nie, możemy uszkodzić kręgosłup
i zostać kaleką. Oznajmił następnie,
że przychodzi do nas, po potrzebuje
pomocy przy budowaniu trampoliny.
Byliśmy zachwyceni jego pomysłem.
W tym czasie doszli do nas „Huciaki”
i razem z nami postanowili pomagać
przy budowie. Materiał na trampolinę został przywieziony furmanką,
a nasza pomoc ograniczała się do
przytrzymania czegoś czy podania,
do pilnowania narzędzi i materiałów. Jeszcze tego samego dnia, pod
wieczór, odbyły się pierwsze próby. Każdy z nas oddał po jednym skoku na nogi, a „kominiarz” (tak nazwaliśmy mężczyznę) w pięknym stylu „jaskółki” skoczył na głowę. Każdego
wieczoru wykonywał swoje różne sztuczki, a my staraliśmy
się go naśladować. Poza stylową „jaskółką” wykonywał salta
do przodu i do tyłu. Urządzał zawody w tym, kto najdłużej
wytrzyma w zanurzeniu. Wszyscy go bardzo lubiliśmy, toteż
kiedy pojawiał się w mieście, chodziliśmy za nim, jak cienie.
Był wyjątkowy- poza sztuczkami w wodzie spacerował na
rękach (nawet na jednej), robił salta nad ziemią, pięknie naśladował głosy ptaków i zwierząt. Naśladując go, niemieccy
chłopcy próbowali stać na rękach i udawać śpiewy ptaków. Ja
postanowiłem nauczyć się salta. Ciężko mi to szło, nie miałem pełnego obrotu i zawsze padałem pośladkami na ziemię,
co było bolesne. Wyszukiwałem więc świeżych kopczyków
pozostawionych po kretach, na które upadałem. Cel osiągnąłem dopiero, kiedy zacząłem skakać z małej skarpy do rzeki.
Kiedy nadeszła zima, dzieciarnię można było spotkać na
słynnej górce koło domu Dominiaków lub na zamarzniętej
Warcie. Jeździliśmy na łyżwach, tradycyjnych sankach, na
sankach z kosztorkiem, na blaszkach i podkówkach. Najpiękniejsze były długie sobotnie i niedzielne wypady na daleką
trasę, aż pod Balin, a po drodze gonitwy i różne popisy. Na
takiej wyprawie niemieccy koledzy częstowali nas czekoladami lub cukierkami, a my „krówkami”, które produkował
jeden starszy kolega. Było miło i wesoło, bez podziałów- ty
Polak a ty Niemiec, wszyscy równi. Szczególną frajdę mieliśmy wtedy, kiedy zamarzały rozlewiska, a po opadnięciu
wody lód osiadał lub był zawieszony na trawie, krzakach czy
gałązkach. Pod naszym ciężarem pękał, tworzył wzniesienia
i spady, a przy tym przepięknie skrzypiał. Każda nasza daleka
jazda kończyła się popisami przy moście, gdzie oglądali nas
mieszkańcy. Były gonitwy, próby jazdy figurowej, przeplatanki wkoło, do tyłu i do przodu, pistolety i tworzenie węży.
Szczególnie jedna sroga zima, ze względu na wielkie niebezpieczeństwo, przeszła do historii. Po prawej stronie mostu rzeka była całkowicie zamarznięta na długości około 30
m, a w dalszej części tylko zamarznięte boki na szerokości
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Uniejów, zima 1942 roku. Warta skuta lodem - ze zb. Muzeum im. Mehoffera
w Turku (arch. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa)

4-5 metrów. Środkiem koryta płynęła woda. Kiedy zaczęliśmy formować węża, jako ostatni podłączył się niemiecki
kolega. Przy kręceniu węża siła odśrodkowa była tak wielka, że uczepiony na końcu „Huciak” nie mógł się utrzymać
i jak z armaty wyleciał w powietrze, a następnie wpadł do
wody na sam środek rzeki. Szczęście, że na brzegu przy swojej lekkiej łódce stał p. Kamiński-rybak i w kilka minut wyciągnął go na brzeg. W pierwszej chwili nie wiedzieliśmy, co
z nim zrobić. Był cały mokry, woda kapała z ubrania i pryskała z butów. Wtedy któryś z mężczyzn stojących na moście
krzyknął: „Zaprowadźcie go do piekarni na ul. Krótką- tam
szybko wyschnie”. Razem z Pawłem wziąłem go pod ramiona,
by mu pomóc iść pod górkę obok domu Guzowskiego. Przed
nami szedł Wiesiek i obserwował czy „pole jest czyste”. Droga
nie była bezpieczna, bo musieliśmy przejść przez rynek, przy
samych oknach gestapo- kilka kroków od niego mieściła się
piekarnia. Piekarze, widząc całkowicie mokrego „Huciaka”,
bez pytania wciągnęli go do środka, a za nim wskoczyłem
ja i Wiesiek. Paweł pozostał na zewnątrz, patrząc z ukrycia,
czy wokół gestapo nie dzieje się nic szczególnego. Zdjęliśmy
wszystką mokrą odzież z niemieckiego kolegi, przetarliśmy
go ręcznikiem, owinęliśmy w koc i daliśmy gorącej czarnej
kawy zbożowej do picia. Umieszczony w pobliżu pieca uśmiechał się i był bardzo zadowolony. Ubranie i buty rozwiesiliśmy nad piecem - para unosiła się, jak z lokomotywy. Po wysuszeniu odzieży pojedynczo wyszliśmy z piekarni - każdy
w swoją stronę. Następnego dnia znów się spotkaliśmy i nie
wracając do poprzedniego dnia, zaczęliśmy wspólne zabawy.
Pewnej nocy nasi niemieccy koledzy wraz z rodzicami
opuścili Uniejów. Nie było pożegnania. Ślad po nich zaginął.
Pomimo, że byli to synowie naszego okupanta, bardzo ciepło
ich wspominamy...

Jerzy Sobieraj

9

Uniejów – powojenne lata 40-te XX w.
we wspomnieniach Wandy
Wyrzykowskiej-Wierzbowskiej

Po długiej wędrówce po terenie Z.S.S.R. – puszcze Zabajkalia,
mrozy Syberii, stepy i upały Kaukazu – dotarliśmy z babcią, mamą
i siostrą w 1946 roku do Uniejowa. Tu są moje korzenie - rodziny Tarczyńskich, czyli moich pra-dziadków. W Uniejowie zamieszkaliśmy
przy ulicy Targowej. Babcia Apolonia Komorowska z domu Tarczyńska otrzymała spadek – kawałek domu i kawałek sadu.
W ogrodzie było dużo pracy, babcia doskonale dawała sobie radę.
Owoce zbieraliśmy razem. Piękne kolorowe jabłuszka – Jaśniepańskie, Antonówki i inne układałyśmy w koszyku. Moim obowiązkiem
było zanieść je do dobrej znajomej babci z młodych lat – Pani Hofmajster. Mieszkała sama w uniejowskim dworku na pięterku. Na dole
było biuro Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Po II Wojnie
Światowej Pani Hofmajster mieszkała w Uniejowie krótko, zaopiekowała się nią rodzina, wywieziono ją z Polski. Mieszkała w dworku –
późnoklasycystycznym z 1845 roku. Należał do rodziny Hofmajstrów
– którzy zarządzali majątkiem carskich hrabiów Tollów – właścicieli
m. innymi uniejowskiego zamku.
Po 1960 roku z przekazów historycznych wiadomo, że w dworku
był Dom Ludowy, później przekształcony w Dom Kultury. …„W 1976
roku władze Uniejowa powołały Gminny Ośrodek Kultury, który rozpoczął swoją działalność 1 stycznia 1977r. a jego siedziba mieściła się
Apolonia Tarczyńska, Uniejów ok. 1907 rok.
w pierwszych latach w budynku Urzędu Miejskiego. Z inicjatywy ówczesnego dyrektora Stanisława Rybaka na potrzeby Ośrodka Kultury
przekazano zabytkowy dworek, którego remont finansowany z funduszy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koninie zakończył się
w roku 1987, wtedy też zmieniono nazwę Ośrodka na Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Uniejowie. W pomieszczeniach urządzono pracownie,
kawiarenkę, lokum dla prób zespołów muzycznych oraz pomieszczenia
biurowe. W ten sposób budynek stał się centrum życia kulturalnego dla
miasta i gminy Uniejów. W pomieszczeniach Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Uniejowie znalazła swoją siedzibę również Szkoła Muzyczna
I stopnia.”… (za Facebook MGOK Uniejów).
Pani Hofmajster bardzo cieszyła się z moich wizyt. Zatrzymywała
mnie częstując słodyczami. Do picia podawała kakao z bitą pianką.
Piankę puszystą ubijała z jajowych białek. Ja czekając na swoją pian- Fotografia Apolonii zosrtała wykonana przez uniejowskiego
kę oglądałam starocie. Przez chwilę z szarej siermiężnej rzeczywi- fotografa M. Podgórskiego ok. 1907 roku.
stości przenosiłam się w luksusowy świat przeszłości. Było tam dużo
antyków, wspaniałe drobiazgi, lubiłam je oglądać. Zapamiętałam
piękny zegar z białego marmuru - biały anioł z rozpiętymi skrzydłami trzymał tarczę zegarową. Kakao w tamtych biednych czasach było
luksusem. Te wizyty sprawiały mi wielką przyjemność.
Zakończę słowami Jonasza Kofty
To ziemia – fragment
Wśród swoich ludzkich spraw
Pamiętaj nie jesteś sam
Ptak przelatuje
Kwitnie kwiat
To ONA
To ziemia
Ziemia ojczyzna ludzi

Wanda Wyrzykowska-Wierzbowska

Dworek Hofmajstrów w latach 60-tych (arch. TPU)
oraz
Dworek w 2001 roku, fot. Dobrosław Wierzbowski
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STRAŻACKIE JUBILUSZE W GMINIE UNIEJÓW
W 70. numerze opisywaliśmy historię OSP w Spycimierzu, która w maju
obchodziła 90-lecie swojego istnienia. Strażackie jubileusze odnotowano
również w wakacje; Ochotnicza Straż Pożarna w Zaborowie 3 lipca świętowała 90 lat istnienia, a 16 lipca na swoje 100-lecie zaprosiła Ochotnicza Straż Pożarna w Wieleninie.
Jednostki obchodziły swoje święta w gronie członków, potomków założycieli, sympatyków, zaprzyjaźnionych jednostek OSP z najbliższej okolicy, zaproszonych gości oraz mieszkańców wsi. Uroczystości rozpoczynano Mszą Św. w kościele parafialnym pw. św. Jakuba i św. Doroty w Wieleninie. Nie zabrakło uroczystych apeli strażackich. Były powitania,
przemówienia oraz podziękowania. Druhów uhonorowano Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Medalami za Zasługi dla
Pożarnictwa, Odznakami „Wzorowy Strażak” oraz odznakami „Za wysługę lat” (Odznakę „Za wysługę 60 lat” otrzymał
dh Jan Michalak z Zaborowa). Na zakończenie oficjalnych uroczystości odbywały się defilady strażaków. Oprawę muzyczną zapewniała: Orkiestra Dęta OSP Wielenin oraz Zespół Śpiewaczy „WŁOŚCIANKI”.
Honorując trud i poświęcenie braci strażaków z satysfakcją prezentujemy historie w/w jednostek.

90 lat OSP Zaborów
Działalność jednostki OSP w Zaborowie widoczna
już była od 1922 roku. Wówczas nie była ona samodzielną jednostką, ale działała pod patronatem OSP
w Wieleninie. Inicjatorem jej powstania był proboszcz
parafii Wielenin ks. Adam Kozanecki.
Samodzielna jednostka powstała w 1927 roku. Utworzyły ją wsie Zaborów i Kozanki Wielkie, do których
w późniejszym czasie dołączyła również wieś Pęgów.
Początki nie były łatwe. Społeczeństwo z własnych
funduszy wykupiło działkę pod budowę strażnicy
i niezbędny sprzęt, w tym ręczną sikawkę oraz węże.
W 1932 roku wystąpiono z inicjatywą budowy
strażnicy, w której dodatkowo wygospodarowano
pomieszczenie na salę lekcyjną dla szkoły podstawowej. W ówczesnych czasach nauczanie na wsiach,
jeśli w ogóle ono miało miejsce, odbywało się tylko
Dh Krzysztof Janiak, prezes Miejsko-Gminnego Zarządu OSP w Uniejowie, wręcza odw pomieszczeniach prywatnych. W sali OSP Zaborów znaki „Za Wysługę Lat”. Wśród odznaczonych od prawej: Jan Michalak (były prezes OSP
w zmiennym czasie uczyły się dzieci czterech klas. Zaborów), Kazimierz Pawlak, Zbigniew Domowicz (były wicenaczelnik) - fot. arch. Urzędu
Strażnica w takim kształcie przetrwała okres wojen- Miasta w Uniejowie
ny i powojenny.
W 1958 roku, z inicjatywy nieżyjących już PanówPiotra Pawłowskiego oraz Józefa Pajora, pojawiła się
idea rozbudowy budynku. Plan objął jego poszerzenie i wydłużenie. Po śmierci inicjatorów kontynuacji tego zadania podjęli się ówczesny prezes Lucjan
Piaseczny oraz wiceprezes Antoni Nowak. Wsparcia,
w postaci kantówki drzewnej na więźbę dachową
udzielił Związek Powiatowy Straży w Poddębicach
(w 1962 roku również wsparł w 50% zakup motopompy M-800 wraz z wężami). Pozostałe koszty związane z rozbudową i wyposażeniem poniosło społeczeństwo. Wyremontowany budynek oddano do użytku
w 1972 roku.
W roku 1980, by usprawnić dojazd do miejsc
zagrożeń, zakupiono przyczepę do celów strażackich, a 9 lat później ówczesny zarząd wyposażył
strażnicę w nowe stoł y i ławki oraz zakupił samochód marki Żuk (50% dof inansowania).
Defiladę podczas uroczystości jubileuszowej otwierał sztandar OSP Zaborów - fot. arch.
W 2010 roku jednostka została wpisana do Krajo- Urzędu Miasta w Uniejowie
wego Rejestru Sądowego. W tym samym roku, dzięki
Komendantowi Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi,
Prezesi: Penno Urlich (Niemiec) z Kozanek Wielkich,
jednostka otrzymała samochód marki Volkswagen transporter.
Lucjan Piaseczny, Jan Michalak i Sylwester Skonieczny (od
W 2012 roku wystąpiono z wnioskiem ufundowania dla
2016 r.)
jednostki sztandaru. Rok później, dzięki wsparciu spoWiceprezesi: Roch Michalak z Zaborowa, Antoni Nowak
łeczności lokalnej oraz sponsorów, sztandar został przei Zbigniew Domowicz
kazany druhom strażakom i do dziś godnie reprezentuje
Naczelnicy: Józef Pajor z Kozanek Wielkich, Bogumił
jednostkę.
Piaseczny, Ryszard Kołda, Joński Dominik
W 2015 roku wystąpiono do Sądu o uwłaszczenie dla jedWicenaczelnicy: Stefan Nowak z Zaborowa, Zbigniew
nostki działki, która była w posiadaniu bez tytułu prawDomowicz, Zenon Flejter i Stanisław Antczak
nego.
Sekretarze: Ignacy Wojtczak z Zaborowa, Jan Michalak,
Poszczególne funkcje w Zarządzie OSP Zaborów w koStanisław Nowak i Roman Dutkowski
lejności chronologicznej - do chwili obecnej
Gospodarze: Władysław Nowak z Zaborowa, Marian
w Uniejowie - nr 71 (2017)

11

Nowak, Ryszard Skibiński, Grzegorz Michalak i Mariusz Domowicz
Skarbnicy: Józef Wojtczak z Zaborowa,
Marian Nowak, Ryszard Kołuda i Wiesław
Mikołajczyk.
W Komisji Rewizyjnej zasiadali kolejno:
Bogumił Skibiński, Jan Sobolak, Stanisław
Pajor, Józef Mroziński, Zenon Flejter, Sylwester Skonieczny, Wiesław Mikołajczyk,
Dariusz Nowak, Henryk Skibiński, Mirosław
Sobolak i Grzegorz Kaźmierski.

Druh Sylwester Skonieczny – Prezes
Druhowie OSP Zaborów z ks. Jarosławem Olszewiczem
- proboszczem parafii Wielenin (pierwszy od prawej
w rzędzie drugim). W rzędzie pierwszym (trzeci od
prawej) prezes Jednostki Sylwester Skonieczny (arch. UM
w Uniejowie)

100 lat OSP Wielenin
Był rok 1917, kiedy to w Wieleninie (powiat turecki, gubernia kaliska) grupa mieszkańców tej miejscowości postanowiła założyć straż ogniową.
Jej skład założycielski tworzyli wówczas: prezes – ks. Robaszkiewicz (ówczesny proboszcz parafii Wielenin) oraz Antoni Supeł, Antoni Zborowski, Antoni Trzebiński, Zygmunt
Ślusarski i Leon Leszczyński. Tuż po powstaniu jednostka
zaczęła gromadzić środki finansowe na zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego.
Z inicjatywy Leona Leszczyńskiego, w 1924roku rozpoczęto budowę strażnicy (prowadzona była ona ze środków własnych i w czynie społecznym). Budynek ten doczekał czasów
współczesnych. Dwa lata później, w 1926 roku, również z inicjatywy Leona Leszczyńskiego powołana została do życia orkiestra dęta. Pierwszym jej kapelmistrzem (opłacanym przez
inicjatora) został Adam Strychalski.
W 1936 roku funkcję prezesa objął kierownik miejscowej
Szkoły - Władysław Greber. Z jego inicjatywy do istniejącej
remizy dobudowano garaże. Wówczas dorobiono się również
sprzętu pożarniczego.
We wrześniu 1939 roku, kiedy nad Polską zawisła okupacja hitlerowska, przerwana została działalność Ochotniczej
Straży Pożarnej w Wieleninie. Sprzęt pożarniczy i instrumenty dęte zostały zabrane przez okupanta.
Członkowie straży zostali rozproszeni w różne strony
świata-wielu z nich nie doczekało wolności, nie powróciło do
rodzinnej wsi i do szeregów jednostki.
Koniec wojny przyniósł nowy okres w dziejach jednostki.
Powracający do wsi mieszkańcy szybko ją reaktywowali.
Na zebraniu w dniu 27 kwietnia 1945 roku powołano zarząd
w składzie:
Prezes – Władysław Pyziak, wiceprezes – Józef Furmankiewicz, naczelnik – Wawrzyniec Andrzejczak, wicenaczelnik – Walenty Szafarz, gospodarz – Walenty Bednarek,
skarbnik – Czesław Rataj i sekretarz – Wojciech Kalinowski.
Na szczególne uhonorowanie z tamtych lat zasługuje oso12

ba Wawrzyńca Andrzejczaka, który wszelkimi siłami starał
się wznowić działalność orkiestry dętej. Cel osiągnął, a kapelmistrzem został wówczas Władysław Kubis. Organizowane były wtedy zabawy taneczne, przedstawienia teatralne
i zbiórki publiczne. Uzyskane środki finansowe przeznaczano
na zakup umundurowania, sprzętu pożarniczego oraz instrumentów dętych. W roku 1954 zakupiono nową motopompę oraz węże strażackie.
W 1959 roku Zarząd postanowił odmłodzić orkiestrę. Jej
nauczycielem i kapelmistrzem został Franciszek Szafarz
-był nim do 1982 roku. Po jego rezygnacji, przez kolejnych
30 lat (do 2009 roku) orkiestrę prowadził Józef Włodarczyk.
W latach 1989-90 Orkiestra Dęta OSP Wielenin brała czynny
udział w Ogólnopolskich Dożynkach na Jasnej Górze w Częstochowie.
Obecnie kapelmistrzem jest został dh Maksymilian Milczarek, z którym orkiestra koncertuje na różnych uroczystościach i w wielu ważnych miejscach.
W latach 60. i w początkach lat 70. następowały częste
zmiany w składach zarządów, co nie wpływało korzystnie na
rozwój i działanie jednostki.
Przełomowym stał sie rok 1975, kiedy prezesem został Roman Koziński. Pod jego rządami w ciągu roku przeprowadzono kapitalny remont remizy.
W roku 1978 w funkcję naczelnika w zarządzie objął Bogdan Marciniak. Od tego czasu nastąpiła stabilizacja w zarządzie jednostki, trwająca kilka dekad.
W roku 1990 zakupiono pierwszy samochód pożarniczy
(był to Star 25). Mimo, że był już wiekowym autem, służył
jeszcze przez 15 lat. Kolejny wóz bojowy (Star 200) zakupiono
w 2005 roku, a w 2011 roku jednostka otrzymała z Komendy
Wojewódzkiej Policji w Łodzi samochód Fiat Ducato. W 2013
roku za pieniądze pozyskane z Funduszu Składkowego KRUS
w Warszawie zakupiono mundury koszarowe oraz inny sprzęt
strażacki. W tym samym roku, w ramach projektu Lider, pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 25 tys. zł na remont kuchni, świetlicy i sanitariatów Rok później jednostka
wzbogaciła się o nowe i funkcjonalne garaże na samochody
i sprzęt pożarniczy (koszt budowy - 180 000 zł w całości po-
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kryty został przez Burmistrza Miasta Uniejów – Pana Józefa
Kaczmarka). Przekazanie i poświęcenie garaży miało miejsce
w dniu 14 czerwca 2015 roku.
W listopadzie 2016 roku jednostka otrzymała samochód
pożarniczy GCBA na podwoziu Jelcz. Mimo swoich 34 lat, samochód wygląda i trzyma się bardzo dobrze.
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w 1992r. jednostka OSP
Wielenin została odznaczona Złotym Medalem za zasługi dla
pożarnictwa.
Na walnym zebraniu, w dniu 28 stycznia 2006 roku, po 31
latach z funkcji prezesa zrezygnował dh Roman Koziński. Po
28 latach pełnienia funkcji naczelnika zrezygnował również
dh Bogdan Marciniak- dh Bogdan Marciniak dwa lata później został prezesem jednostki.
Na walnym zebraniu w dniu 16.02.2008 roku, została pod-

jęta decyzja o ufundowaniu sztandaru dla jednostki. Marzenia się spełniły. Uroczystość, na której został przekazany
i poświęcony sztandar odbyła się w dniu 27 lipca 2008 roku.
Należy też wspomnieć, że jednostka OSP Wielenin wielokrotnie brała też udział w zawodach sportowo-pożarniczych
stopnia gminnego i powiatowego. Zdobywała wiele pucharów
i wyróżnień. W 2010 roku drużyna żeńska brała udział w wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych w Zgierzu.
Od 10 lat przy jednostce działa zespół śpiewaczy „Włościanki”, biorący udział w ogólnopolskich i regionalnych festiwalach zespołów strażackich, zdobywając czołowe miejsca
i wyróżnienia.
Na pamiątkę 100-lecia OSP Wielenin na ścianie strażnicy
odsłonięto specjalną pamiątkową tablicę ufundowaną przez
mieszkańców Wielenina i Wielenina Kolonii.

Dh Ryszard Szmaja - członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie dekoruje sztandar Złotym Znakiem Związku OSP RP. Pierwszy z prawej
prezes jednostki - dh Bogdan Marciniak. W poczcie sztandarowym od lewej:
Jacek Ruszczak, Jarosław Oblizajek i Marcin Szymczak (arch. UM w Uniejowie)

Najwyższym odznaczeniem związkowym - „Znakiem Związku”- dh Ryszard
Szmaja, członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP w Warszawie, dekoruje dh. Bogdana Marciniaka - prezesa OSP Wielenin (fot. arch. Urzędu Miasta
w Uniejowie)

Odsłoniętą pamiątkową tablicę prezentują: dh - Mirosław Kolasa (z lewej) i dh
Łukasz Nowak (arch. UM w Uniejowie)

Druhowie: Roman Koziński (z lewej) i Kazimierz Kurzawa zostali uhonorowani
odznaką „Za Wysługę Lat”, wręczoną przez prezesa Bogdana Marciniaka (arch.
UM w Uniejowie)

Prezesi i naczelnicy Zarządu OSP Wielenin na przestrzeni 100 lat - w kolejności chronologicznej
Prezesi: ks.Robaszkiewicz, Władysław Greber, Władysław Pyziak, Feliks Wojtczak, ks. Wiktor Machalski, Stanisław Kurzawa, Adam Domowicz, Leonard Kuźnik, Stanisław Gruchot, Józef Koziński, Roman Koziński, Mirosław Dębski i Bogdan
Marciniak
Naczelnicy: Antoni Supeł, Leon Leszczyński, Wawrzyniec Andrzejczak, Stanisław Koziński, Adam Domowicz, Kazimierz
Łodorzyński, Leon Cieślak, Marian Brygier, Bogdan Marciniak, Mirosław Kolasa oraz Konrad Trzebiński.
Uroczystość jubileuszową przygotował Zarząd i Komisja Rewizyjna w niżej podanym składzie. Zarząd: prezes – Bogdan
Marciniak, wiceprezes – Mirosław Kolasa, naczelnik – Konrad Trzebiński, zastępca Naczelnika – Aleksander Wieczorek, sekretarz – Adrian Sobczyński, skarbnik – Andrzej Trzebiński, gospodarz – Jacek Ruszczak i kronikarz – Anna Trzebińska.
Komisja Rewizyjna: przewodniczący – Józef Kubiak, wiceprzewodniczący – Tadeusz Nowak i sekretarz – Krzysztof Nowak.

Druh Bogdan Marciniak
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Unie j o wski G ł os Se nio ra
Koniec wakacji dla słuchaczy UTW

Budujemy tym samym nowy model emeryta- człowieka
nowoczesnego, aktywnego fizycznie, szeroko uczestniczącego w życiu kulturalnym, ale i sportowym. W sobotę 7
października po raz pierwszy byliśmy reprezentowani na
Olimpiadzie Seniora Zdrowy Senior w Radomsku. Debiut
był bardzo udany. W końcowej punktacji wyprzedził nas
tylko Piotrków Trybunalski.
Z początkiem roku akademickiego życzymy wszystkim
wytrwałości, konsekwencji i rozsądnego podnoszenia poprzeczki wymagań w stosunku do siebie.

Uroczystą inauguracją w Sali Rycerskiej zamku 2 października Uniejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku wszedł
w piąty rok działalności. Rozpoczęło go 199 słuchaczy,
w tym 35 po raz pierwszy.
Podobnie, jak w latach ubiegłych, seniorzy stawiają
przede wszystkim na aktywność ruchową. A jest w czym
wybierać: nordic walking, aerobic na sali, aerobic wodny,
gimnastyka z elementami tańca, nauka pływania, kręgle.
Pracują również dwie grupy języka angielskiego i jedna języka niemieckiego. W trzech grupach odbywają się też zajęcia z komputerem. Wznowiła spotkania grupa teatralna,
swoją ofertę przygotowuje Dyskusyjny Klub
Filmowy. Słuchacze będą mieli również możliwość uczestnictwa w warsztatach plastycznych, zawodach sportowych (tenis stołowy,
badminton, pływanie, kręgle) i innych formach spotkań podejmowanych przez samych
słuchaczy, w tym różne wyjazdy.
Zaplanowano comiesięczne wykłady.
W pierwszym semestrze będą to: Dziedziczenie, zawieranie umów, oszustwa na wnuczka-adwokat Anna Pietrońska, Urologia bez
wstydu i tajemnic-dr n. med. Marek Rożniecki, Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu- Jolanta Szwalbe autorka antologii cytatów, Rozwój osobisty jest możliwy w każdym
wieku-Jacek Łapiński autor książki. Wykład
inauguracyjny pt. Szanse i zagrożenia uzdrowiska termalnego wygłosił burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek.
Przed słuchaczami kolejny pracowity semestr i cały
rok. Damy radę- mówią wszyscy, bo potrafimy organizować czas dla siebie, czerpać radość ze wspólnych spotkań.

Urszula Urbaniak

Drużyna medalowa w składzie: od prawej - Paweł Filas, Urszula Urbaniak,
Jerzy Król, Danuta Pecyna, Barbara Kujawiak, Barbara Szkopik, Barbara Bugajak,
Krystyna Dałek, Elżbieta Szafarz, Anna Włodarska, Anna Kaczmarek, Jadwiga
Sudra, Elżbieta Kramarska, Lechosław Hajduk i Zbigniew Kujawa (fot. arch. UTW)

Słuchacze opuścili Salę Rycerską z programami zajęć i wykładów. Po wspólnej fotografii na schodach paradnych zamku przemieścili się na część towarzyską do
Domu Pracy Twórczej (fot. Ryszard Troczyński)

14

w Uniejowie - nr 71 (2017)

„Ale to już było”…

Początek
reformy oświaty
W czerwcu klasa VI nie otrzymała cenzurek absolwentów szkoły podstawowej, a jedynie świadectwa ukończenia klasy VI. Nowy
rok szkolny 2017/ 2018 rozpoczął kolejną, mówiąc kolokwialnie, erę zmian w szkolnictwie.
Od września powróciły ośmioletnie szkoły
podstawowe.
Ale to już było, chciałoby się rzec. Bo rzeczywiście było. Do roku szkolnego 1999/2000
istniała ośmioletnia podstawówka. Potem, na
skutek reformy oświaty, została sześcioletnią
podstawówką, a lukę uzupełniono 3 letnim
gimnazjum, 3-letnim liceum, 4-letnim technikum. Taki układ funkcjonował przez 16 lat.
Nie mnie oceniać, czy było to dobre czy nie
(protesty były, kiedy powstawały gimnazja
i ci sami ludzie protestowali, kiedy powraca
się do przeszłości). Zmiany - jak zawsze - będą
widoczne po kilku latach. Bo edukacja ma
to do siebie, że niczego nie widać „od zaraz”.
Niby nowe programy, a jakby znajome, niby
coś innego, a jakby to samo - tylko inaczej.
Pamiętam, jak właśnie w 1999 roku dwa
roczniki kończyły szkołę podstawową: ci po
ośmioletniej podstawówce i ci po sześcioletniej (Ostatnie roczniki gimnazjalistów opuszczą szkołę w roku szkolnym 2018/2019). I teraz
dwa roczniki będą absolwentami podstawówki i gimnazjum i te dwa roczniki będą kontynuować naukę w szkołach średnich. Pierwszych
gimnazjalistów nazywaliśmy żartobliwie
„królikami doświadczalnymi”. Oby teraz nie
powtórzyła się ta sytuacja, czego życzę sobie
i wszystkim związanym z edukacją- uczniom
przede wszystkim. Reforma oświaty to także duże wyzwanie dla samorządów. Władze
Uniejowa nie zaniedbały zmian zachodzących w oświacie, koncentrując się nie tylko
na zmianach organizacyjnych czy doposażeniu szkół, ale myśląc o reformie w kontekście
nie jednego, dwóch lat, ale w znacznie szerszej
perspektywie. Odbyło się ogólno gminne spotkanie oświatowe, podczas którego burmistrz
Józef Kaczmarek przedstawiał wielorakie następstwa reformy. Pierwsze miesiące nowego
ustroju szkolnego pozwalają na optymizm.
Z najlepszymi życzeniami dla całej kadry pedagogicznej (także z okazji minionego
Dnia Edukacji Narodowej) oraz dla wszystkich uczniów naszych szkół.

W Szkole Podstawowej im. Marii Curie Skłodowskiej w Wilamowie nowy rok szkolny powitało 116
uczniów, w tym 25 z klasy „o”(fot. arch. szkoły)

W Szkole Podstawowej im. pil. płk. Szczepana Ścibiora w Wieleninie naukę rozpoczęło 119 uczniów,
w tym 16 w klasie „o”(fot. arch. szkoły)

Do Szkoły Podstawowej w Spycimierzu uczęszcza 16 uczniów, w tym 6 do „o”. Na zdjęciu uczniowie
klasy I w dniu pasowania (fot. arch. szkoły)

Alicja Własny
Uniejowski Zespół Szkół z dniem 1 września jest znowu (jak do
1999 roku) Szkołą Podstawową im. Bohaterów Września 1939
roku, prowadzącą oddziały gimnazjalne do czasu zakończenia
nauki przez uczniów obecnych klas II. Łącznie naukę pobiera
tu 473 uczniów, w tym 132 gimnazjalistów (fot. arch. szkoły)

W szkołach na terenie całej gminy Uniejów naukę będzie pobierało 724 uczniów. Natomiast w uniejowskim przedszkolu, liczącym 186 dzieci, do tzw. zerówki uczęszcza 57 z nich.
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Przemysław Gąsiorowicz – aktor scen
polskich rodem z Uniejowa
Przemysław Gąsiorowicz to wybitny aktor średniego
pokolenia polskiego teatru. Grał w teatrach największych
polskich miast (m. innymi Warszawa, Gdańsk, Łódź, Poznań, Tarnów itd.) aby ostatecznie osiąść w Lublinie w Teatrze im. Juliusza Osterwy. Zagrał kilkadziesiąt teatralnych
ról, zdobył wiele nagród i wyróżnień, ma na koncie wiele
drobnych ról filmowych i telewizyjnych. Jest absolwentem
Wydziału Aktorskiego P.W.S.T. im. L. Solskiego w Krakowie (2004). Ma w swym dorobku również występy w kabarecie tak solo jak i ze znanym kabaretem Czesuaf – Przemysław zdobył wiele nagród jako kabareciarz w tym kilka
Grand Prix. Jego związki z Uniejowem są bardzo silne, rodzina Przemysława od strony ojca mieszkała w Uniejowie
od przynajmniej pięciu pokoleń.
Ojciec Przemysława Gąsiorowicza Henryk urodził się
w Uniejowie w roku 1953. Spędził w Uniejowie pierwszych 20 lat, po czym wyjechał do pracy we Wrocławiu.
W Uniejowie nadal mieszkały babka (Aniela Gąsiorowicz)
i pra-babka (Nina Wyrzykowska) Przemysława. Każde wakacje, Święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc, Wszystkich
Świętych oraz zimowe ferie Przemysław spędzał w Uniejowie. Na co dzień mieszkał w Wrocławiu, kiedy chorował,
lekarz zalecał zmianę klimatu i wtedy Przemysław znów
wracał do Uniejowa. Z dzieciństwa pamięta częste rodzinne zjazdy w Uniejowie i rodzinne ogniska w ogrodzie przy
ul. Targowej. Jak sam zauważa – najwięcej rodzinnych grobów ma na cmentarzu uniejowskim, a uniejowskie lody
i kawiarenki zamkowe na zawsze zostaną mu w pamięci.
Na studia wyjechał do Poznania, gdzie ukończył Etnologię i Antropologię Kulturową na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza, następnie studiował w Krakowie aktorstwo
na P.W.S.T. im. L. Solskiego, które ukończył z oceną bardzo
dobrą.
Kariera aktorska Przemysława jest bardzo bogata: obejmuje występy radiowe, dubbing do gier komputerowych,
role teatralne i kabaretowe, wiele epizodów filmowych
i telewizyjnych. Zapewne takie tytuły telewizyjne jak: Na Wspólnej; Kryminalni; Plebania; Na dobre i na złe; M
jak miłość; Pitbull; Samo życie; Klan; Magda M.; Faceci do
wzięcia; Bulionerzy; Druga strona medalu; Czas honoru;
Chudy i inni; Wszystko przed nami – wiele powiedzą polskiej publiczności, a w nich swój udział miał także Przemysław Gąsiorowicz.
Przemysław od szeregu lat prowadzi również szkolenia
Przemysław Gąsiorowicz (po lewo) na wieży uniejowskiego zamku - rok 1990.
Fot. Zbigniew Wierzbowski

Uniejów, ogród na ul. Targowej, rok 1981. Henryk Gąsiorowicz (w środku) oraz
Dobrosław Wierzbowski (prawo), Krzysztof Ciszewski (lewo) i Przemysław
Gąsiorowicz (na dole). Fot. Zbigniew Wierzbowski

oraz warsztaty z zakresu wystąpień publicznych, mowy
scenicznej, sztuki słowa, emisji głosu, działań scenicznych
i mowy ciała.
Najważniejsze Nagrody:
Nagroda dla Najlepszego Zespołu na 22 Festiwalu
Szkół Teatralnych 2004 w Łodzi za spektakl Villa dei Misteri, w reż. Piotra Cieplaka; Nagroda finansowa Prezydenta Miasta Lublina dla Pana Przemysława Gąsiorowicza
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury, w uznaniu zasług na
rzecz rozwoju i promocji sztuki teatralnej (2012); Dyplom
Marszałka Województwa Lubelskiego dla Pana Przemysława Gąsiorowicza za zaangażowanie na rzecz działalności artystycznej Teatru im. J. Osterwy w Lublinie oraz
wytrwałą pracę służącą rozwojowi i kształtowaniu tożsamości kulturowej mieszkańców Lubelszczyzny. Gratulacje
i podziękowania Prezydenta Miasta Lublina za pracę na
rzecz upowszechniania kultury teatralnej w Lublinie.
Nagrody za autorski monodram Gombrotypy:
Główna Nagroda Aktorska na XIII Festiwalu Sztuk
Autorskich i Adaptacji WINDOWISKO w Gdańsku (2011);
Wyróżnienie na II Festiwalu Monodramu MONOwMANU w Łodzi (2011); II miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Monodramu Współczesnego w Warszawie (2009);
I miejsce na Festiwalu Teatrów Niewielkich w Lublinie
(2007); Nagroda Za Monodram na Międzynarodowym
Festiwalu Gombrowiczowskim w Radomiu (2006).
Nagrody Kabaretowe zdobyte solo:
III miejsce za monolog na I Festiwalu Kabaretowym
ŁÓDK A w Łodzi (2007); III miejsce na Ogólnopolskim
Przeglądzie Satyryków i Łgarzy w Międzyrzecu Podlaskim
(2007); Wyróżnienie na XIII Mazurskim Lecie Kabaretowym w Ełku (2007); Udział w Finale Turnieju Łgarzy
w Bogatyni (2007); II miejsce w konkursie kabaretowym
Studencka Wiosna w Poznaniu (2006).
Wszystkiego Najlepszego Przemysławie!
Oby Artystyczne Muzy były zawsze Ci życzliwe!

Dobrosław Wierzbowski
na podstawie materiałów własnych Przemysława
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Seks nocy letniej, reż. Paweł Aigner, 2014 r., fot. Bartek Warzecha

Plakat wielokrotnie nagradzanego autorskiego spektaklu GOMBROTYPY,
fot. Paulina Matysiak, 2005 r.

Marat/Sade, reż. Remigiusz Brzyk, 2017 r.

Fotografie ze zbiorów Przemysława Gąsiorowicza
i Teatru im. Juliusza Osterwy
Przemysław Gąsiorowicz obecnie aktor Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie,
2012 r.

Przyjdzie Mordor i nas zje, reż. Remigiusz Brzyk, 2015 r., fot. Bartek Warzecha
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Pani Bovary, reż. Kuba Kowalski, 2015 r., fot. Artur Markowski

Konfesja Bł. Bogumiła - tak było do 1939 roku

Konfesja Bł. Bogumiła z drugiej poł. XVII wieku - foto sprzed 1938 roku (foto: archiwum TPU) czytaj dalej na stronie 3

18

Kaplica Bł. Bogumiła Tak było - tak jest - tak będzie

W 1946 roku, w czasie odbudowy kościoła po zniszczeniach wojennych, sarkofag bez
otaczającej go konfesji i drewniany ołtarz przeniesiono do kaplicy Matki Boskiej Szkaplerznej (obecna kaplica Bł. Bogumiła.) Na ścianach umieszczono malowidła obrazujące
sceny z życia Błogosławionego (arch. Tomasza Wójcika)

W latach 70. XX wieku drewniany ołtarz usunięto, przestawiono sarkofag. Postawiono kamienny ołtarz, pomalowano
ściany, umieszczając nowe malowidła (fot. górne - arch.
Dobrosława Wierzbowskiego).
W 2000 roku ściany kaplicy ponownie pomalowano. W miejscu ostatnich malowideł umieszczono obraz - zabytkowy fresk odkryty w 1997 roku pod tynkiem w kaplicy południowej i przetransferowany tu w czerwcu 2000 roku.
Zdjęcie lewe to obecny wygląd kaplicy Bł. Bogumiła - fot.
Małgorzata Charuba

Wkrótce rozpoczną się prace w/g powyższej wizualizacji przebudowy kaplicy (dokument Urzędu Miasta w Uniejowie)
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Pokaz 1 - „200 lat husarii” w Uniejowie

Pokaz Pierwszy Sandomierskiego
Ośrodka Kawaleryjskiego
„200 lat husarii” w Uniejowie
- husaria z początku XVI wieku
- 1 i 2 lipca 2017

„Czesanie” - pokaz konnej musztry paradnej

Ćwiczenia szablą

Szarża na kopie

fotografie Liwia i Kostek Wierzbowscy
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W Uniejowie pod zamkiem 1 i 2 lipca 2017 roku odbył się XIII Turniej Rycerski w Uniejowie. Jego największą atrakcją były
pokazy Sandomierskiego Ośrodka Kawaleryjskiego „200 lat husarii” w trzech odsłonach tj. częściach. W zamyśle każda
z trzech części prezentowana osobno o innej porze dnia miała ukazać trzy charakterystyczne etapy z ponad 200-letniej historii polskiej husarii. Etap pierwszy to początki husarii, czyli początek wieku XVI-tego. Etap drugi to husaria po reformie
króla Stefana Batorego czyli od roku 1576 do ok. lat 30-tych XVII wieku. Etap trzeci to już klasyczna husaria, najbardziej
znana w polskiej kulturze – to husaria z drugiej połowy XVII wieku, czyli husaria z czasów „Potopu” i „Odsieczy Wiedeńskiej”. Pokaz Sandomierskiego Ośrodka Kawaleryjskiego był wspaniały, przepiękny, kawalerzyści pokazali wyśmienity
kunszt jeździecki i podziwu godne rycerskie wyszkolenie.

Pok az 1 - „200 lat husar ii”
w Uniejowie
Pokaz 1-szy ukazał nam wspaniałych husarzy na pięknych rumakach w czerwonych kaftanach-żupanach, ze skośnie ściętą tarczą, długą kopią z proporcem, oraz bez żadnego
uzbrojenia ochronnego, głowy husarzy okrywały wojskowe
czapki „magierki” z pięknymi piórami. Ten zaskakujący widok dla przeciętnego widza, bowiem husaria kojarzy nam się
z ciężką jazdą uzbrojoną w potężne zbroje, miał jednak swoja
przyczynę historyczną – tak właśnie wyglądali pierwsi husarze z początku wieku XVI-go. Jak wyjaśnił nam konferansjer
pokazu, owi husarze odtwarzali husarię z czasów Bitwy pod
Orszą z 1514 r. kiedy wojska polsko-litewskie starły się z armią moskiewską.
Początki husarii

Początki husarii sięgają wieku XV. Wtedy to Węgry wcielają w swoje granice Serbię, a wojskowość serbska zaczyna
silnie oddziaływać na wojskowość węgierską, gdyż kawaleria
serbska była bardzo skuteczna w walce przeciwko Turkom.
Model serbski szybko staje się popularny w armii węgierskiej
i już około roku 1460 powstają na Węgrzech pierwsze husarskie oddziały. Słowo husarz pochodzi od serbskiego Gusar, po
węgiersku Huszár. Cechą główną nowej formacji jest skośnie
ścięta tarcza, jak chcą jedni pochodzenia tureckiego, jak chcą
inni – bałkańskiego, długa masywna kopia zdatna do walki z kopiami tureckimi oraz turecka szabla. Król węgierski
Maciej Korwin sformalizował węgierską husarię, która brała udział w walkach także z Polską. Bliskie związki dworem
węgierskim, oraz toczone wojny spowodowały, że nowa formacja została szybko dostrzeżona w Polsce, gdzie wzbudziła
podziw.

Początki polskiej husarii

Dwór polskiego królestwa zachwycony węgierskimi husarzami zapragnął ich ściągnąć do Polski. Stało się to około
roku 1498, a już w marcu roku 1500 Leonard Racz zaciągnął
się z pocztem 4-konnym do chorągwi nadwornej Andrzeja Kościeleckiego w Krakowie. W roku 1501 w chorągwiach
Najstarsze wyobrażenie husarza z 1500r - na oprawie szabli węgierskiej
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Husarz - Raca
z 1514 r na
obrazie Bitwa
pod Orszą

nadwornych służyło już 29 Raców
(Serbów), oprócz
nich były też poczty
dowodzone
przez Węgrów. Od
początku istniały w Polsce dwa
modele
husarii
– serbski – lekkozbrojny, bez metalowego uzbrojenia ochronnego
(jedynie pikowany
kaftan) i węgierski
– średnio zbrojny, gdyż husarze
węgierscy
nosili
także uzbrojenie
ochronne – pancerz i hełm. Z czasem model węgierHusaria z „Kroniki Polskiej” z 1552r
ski przeważył i od
roku 1520 polscy husarze to jazda średnio zbrojna. W 1503
roku na sejmie w Piotrkowie sformalizowano nową kawalerię, posłowie „…uradzili służebnie przyjąć i przyjęli obyczajem
husarskim albo rackim z drzewcy a tarczami…”. W bitwie pod
Orszą w 1514 roku husarze stanowili aż 40% polskiego wojska,
a z rejestrów popisowych z lat 1527-1530 wynika, że na kresach południowo-wschodnich husaria stanowiła aż połowę
tamtejszej jazdy. Przeciętny husarz z lat 30-tych XVII wieku
uzbrojony był w hełm (przyłbica), pancerz (kolczuga), skośną
tarczę na kształt skrzydła, długą kopię, szablę. Niektórzy husarze posiadali do tego koncerze, łuki, a inni rusznice. Około
połowy XVI wieku w husarii pojawiają się zamiast hełmów-przyłbic nowe hełmy szyszaki wzorowane na szyszakach
węgierskich i tureckich, oraz pierwsze napierśniki – czyli
zaczątki husarskiej zbroi. Dokładnie to już w roku 1531 w chorągwi Stanisława Pierzchnickiego zanotowano dwóch husarzy uzbrojonych w „plachach” (blachy).

Na uniejowskim pierwszym pokazie „200
lat husarii” ukazano husarzy służących sposobem „rackim” tj. bez metalowego uzbrojenia
ochronnego. Za ochronę służył im kaftan-żupan z grubej tkaniny, nierzadko pikowany dla
wzmocnienia ochrony. Podobnie uzbrojonych
husarzy zobaczymy na obrazie olejnym z XVI
wieku Bitwa pod Orszą, a także na litografii z „Kroniki Polskiej” z 1552 roku. Racowie
na uniejowskim pokazie ukazani byli bardzo wiernie, dość powiedzieć, że wzory na
ich husarskich tarczach zostały skopiowane
z zachowanych węgierskich egzemplarzy oryginalnych husarskich tarcz z XV i XVI wieku.
Jedynie szable odstawały od całości pokazu –
gdyż były to szable polsko-węgierskie z XVII
wieku, a więc akuratne dla 2-giej i 3-ciej odSzabla turecko-węgierska z obrazu Bitwa pod
słony „200 lat husarii”. Szable z początku XVI
Orszą oraz szabka Ferdynanda z Tyrolu z 1514r.
wieku powinny być typu turecko-węgierskiego, takie, jak choćby szabla Ferdynanda z Tyrolu z 1514 roku.
Na koniec należy życzyć Sandomierskiemu Ośrodkowi Kawaleryjskiemu dalszej
owocnej służby po „ussarsku” i by byli dalej wspaniałą edukacyjną przygodą dla wszystkich podziwiających ich pokazy.

Dobrosław Wierzbowski

Bibligrafia:
Marek Plewczyński – Wojny i Wojskowość Polska XVI wieku, tom 1., 2017; Zdzisław Żygulski Jr - Broń w dawnej Polsce, 1975; R. Sikora, R. Szleszyński - Husaria Rzeczypospolitej,
2014; Anna Wasilkowska – Husaria The Winged Horsemen, 1998

Uniejów i region spycimiersko-uniejowski poprzez wieki
Pod takim tytułem Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa realizuje projekt, którego efektem
końcowym będą teksty do monografii, zawierające historię Uniejowa i wszystkich miejscowości z terenu gminy Uniejów.
Fundusze na ten cel w wysokości 100 tys. złotych zostały pozyskane ze środków unijnych z poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego nastąpiło 21 lipca 2017 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Prym” w Parzęczewie.
W wyniku zapytania ofertowego, dotyczącego opracowania tekstów monografii, przyjęto ofertę Polskiego
Towarzystwa Historycznego - Oddział w Łodzi, które spełniło podane w zapytaniu wymogi formalne, merytoryczne oraz finansowe i wskazało do realizacji zadania zespół doświadczonych autorów, w tym samodzielnych
pracowników naukowych, pod kierunkiem prof. Jana Szymczaka.
Projekt refunduje tylko przygotowanie tekstów i innych materiałów do druku, które zostaną przekazane
Towarzystwu do grudnia 2018 roku. Kolejnym etapem, na który Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa musi zgromadzić środki, będzie druk książki i oddanie jej w ręce Czytelników.
Na potrzeby tego przedsięwzięcia przy koncie podstawowym zostało otwarte subkonto
„Gromadzenie środków własnych na monografię”
o numerze: 92 9263 0000 0209 1734 2002 0105
Dokonując wpłaty na wskazane wyżej konto, z dopiskiem przedpłata na monografię lub
darowizna na monografię, przyśpieszymy wydanie monografii drukiem.
Dziękujemy tym wszystkim, którzy obdarzyli nas swoim zaufaniem i już odpowiedzieli na naszą prośbę.

Zarząd
Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa
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W dniu 20 lipca 1977 roku w Uniejowie dało się odczuć
ogólne poruszenie. Mieszkańcy miasteczka i jego okolicy licznie śpieszyli w stronę ulicy Ogrodowej. Tam, pod
numerem 5. pachniał świeżością Dom Handlowy Lotos,
podległy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Uniejowie. Jak łatwo policzyć, działo się to 40 lat temu.

Wspominając Dom
Handlowy „Lotos”
Mimo, że już od dawna nie funkcjonuje ten niegdyś popularny handlowiec, to żyje on w pamięci jego pracowników,
mieszkańców Uniejowa i okolicy. Okrągła rocznica od otwarcia tego obiektu zainspirowała do spotkania się w siedzibie
Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa z przedstawicielami pracowników byłego Lotosu. Pozwoliło ono ożywić wspomnienia i odświeżyć różne fakty z historii tego ważnego na mapie
miasta miejsca, nie tylko pracy.
Zanim przejdziemy do podzielenia się z naszymi czytelnikami zebranymi informacjami, dotyczącymi stricte Lotosu,
cofniemy się nieco w czasie. Na krótko powrócimy do działającego już w latach sześćdziesiątych sklepu „czwór-branży”.
Miał on też potoczną nazwę – „Na górze”. W tym momencie
można byłoby postawić pytanie – kto go jeszcze pamięta?
gdzie był usytuowany? co się kryło pod tą nazwą?, kto w nim
pracował? Nie będziemy trzymać w niepewności i szybko
rozwijamy temat.
Ów sklep mieścił się na wschodniej ścianie Rynku, w budynku pod numerem 9., na pierwszym piętrze. Obecnie usytuowany jest tam Hotel Staromiejski. Niegdyś na parterze tej posesji znajdowała się jedyna w mieście i dobrze
znana restauracja Mimoza. Aktualnie lokal ten w części
zajmuje Pizzeria Twister.
Do sklepu „czwór-branży” prowadziły szerokie i wysokie schody. Po ich lewej stronie rozlokowane były dwa
stoiska. Jedno - z metrażem, prowadzone przez Jadwigę Kosmalską oraz Helenę Pajor (Panią Pajor z czasem
zastąpiła Helena Dębska). Przez stoisko z tkaninami
przechodziło się do tzw. „obuwia”. Pracowały na nim –
najpierw Helena Dębska, a po niej Irena Nowak i Janina Miszewska. Po prawej stronie schodów mieściły się
kolejne dwa stoiska: z odzieżą (obsługiwały je Lucyna
Karnicka i Marianna Wieczorek) oraz z dziewiarstwem,
na którym sprzedawczyniami były Zofia Wojtczak i Zofia
Kwiatosińska. W opisywanym czasie prezesem Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Uniejowie był Bolesław Kotulski.
Wracając do głównego tematu, warto postawić pytanie jaka była droga z „czwór - branży” do Lotosu? Wszystko
zaczęło się od wyjazdu pracowników GS na wycieczkę
do Warszawy (a był to początek lat 70. minionego wieku). Po drodze, z inicjatywy Pana Konieczki, zatrzymano się w Piasecznie, gdzie funkcjonował nowy pawilon
handlowy. Wcześniej wiceprezes miał okazję go oglądać.
Obiekt zrobił na nim duże wrażenie, toteż chciał pokazać go współpracownikom. Uczestnikom wycieczki to
miejsce bardzo się spodobało. W Zarządzie GS wkrótce
zrodziła się myśl, by taki sam pawilon powstał w Uniejowie. Rozpoczęto żmudną drogę od pomysłu do realizacji. Pierwszym ważnym krokiem było podjęcie w dniu
6 maja 1974r. przez ówczesny Urząd Powiatowy w Poddębicach decyzji o przekazaniu Spółdzielni działki pod
budowę pawilonu handlowego. Potem przyszła pora na
kolejne ważne zadania, wspierane również przez nadrzędne jednostki.
Piękny, przeszklony obiekt (o ogólnej powierzchni 930
w Uniejowie - nr 71 (2017)
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m 2, w tym 720 m 2 powierzchni sprzedażowej) o nazwie Lotos
(dziś już nikt nie pamięta, dlaczego akurat tak go nazwano
i kto zainicjował takie imię) był ustawiony szczytem do ulicy.
Wzdłuż jego ściany frontowej, jak zakładano, miała przebiegać ulica wiodąca do ul. Rzecznej. Właśnie w tamtym rejonie
miasta, w planach zagospodarowania przestrzennego, planowano usytuować większe centrum handlowe, a nowy pawilon miał być jego wizytówką. Czas pokazał, że pierwotne
założenia nie doczekały się pełnej realizacji.
Do handlowca wchodziło się szerokimi drzwiami. Za nimi
była duża przestrzeń, na której rozlokowano nowoczesne
stoiska. Na wielkie otwarcie Lotosu przyjechały władze z Konina. Byli też inni gości. Wszystkich witał Bolesław Kotulski –
prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Uniejowie oraz wiceprezesi: Stanisław Kasprzak - d/s handlu,
Stanisław Nowak-d/s obrotu rolnego, były wiceprezes d/s
handlu Józef Konieczka i January Lipnicki - kierownik Lotosu. Stoiska były obficie zaopatrzone atrakcyjnymi towarami.
Ekspedientki czekały na pierwszych klientów. Przez handlowiec przewinęły się tego dnia tłumy kupujących. Kierownikiem tego miejsca był January Lipnicki, zaś jego następczynią
Anna Szadowiak.
W czasie funkcjonowania Lotosu za ladami pracowały odpowiednio: Teresa Kałużna -stoisko chemiczne; Irena
i Tomasz Nowakowie -stoisko sportowe; Wanda Andrzejczak
i Janina Miszewska (zastąpiona potem przez Annę Dzierżawską) -stoisko papiernicze z kosmetykami, zabawkami i książkami; Pelagia Sroczyńska i Jan Kubis -stoisko rtv
i sprzętu gospodarstwa domowego ( z czasem trafiły tam też
artykuły sportowe); Regina Frąckiewicz (zastąpiła ją później
Grażyna Frąckiewicz) oraz Teresa Cylińska - stoisko gospo-

W dniu otwarcia. Od lewej: wiceprezes GS Stanisław Kasprzak, naczelnik
Uniejowa Ryszard Wojciechowski, prezes GS Bolesław Kotulski i goście z poza
Uniejowa (zb. Zofii Kotulskiej)

Wstęgę przecina prezes Bolesław Kotulski w towarzystwie gościa z Konina
i Wojciecha Tomczewskiego I sekretarza PZPR w Uniejowie (zb. Zofii Kotulskiej)

darstwa domowego; Zofia Wojtczak i Zofia Kwiatosińska
- dziewiarstwo; Grażyna Tomasik i Irena Synakiewicz
-pasmanteria (z czasem stoisko uległo likwidacji, w jego
miejsce powstał sklep spożywczy, w którym pracowała Halina Bielecka); Zofia Gajdecka i Maria Miśkiewicz
-obuwie; Lucyna Karnicka (z czasem zastąpiła ją Irena
Synakiewicz) i Czesława Karnicka, a po niej Maria Bukowska -konfekcja; Marianna Wieczorek i Helena Dębska (po niej Janina Miszewska)-metraż. Na stoisku meblowym pracował Arkadiusz Ignaczak, którego zastąpił
Józef Jaśkiewicz. O porządek w obiekcie dbała Krystyna
Ścibior, a palaczami byli: Tadeusz Ścibior i Adam Kaczmarek.
Do obowiązków sprzedawców należało również dbanie o zaopatrzenie. Klienci czekali na atrakcyjny towar.
Wyjeżdżano po niego w różne odlegle miejsca kraju. Gdy
już załatwiono dostawę w jednym punkcie, trzeba było
szybko zmierzać do następnego. Sztuką było być przed innymi.
Niekiedy kierowcy geesowskich samochodów dostawczych żałowali, że nie są one z gumy, bo wtedy można byłoby
jednorazowo więcej w nie załadować. Z powodu takich wyjazdów stoiska obsługiwane przez jedną osobę bywały nieczynne nawet przez kilka dni. Mawiano wówczas, że sklepowy jedynie zmienia kartki z napisem „Wyjazd po towar” i nic
nie robi. Jego obrońcy odpowiadali wtedy: - „By nie było tylko

Jan Kubis (pierwszy z lewej) i Pelagia Sroczyńska (trzecia z lewej) - sprzedawcy
sprzętu sportowego i rtv. Pierwszy z prawej Jacek Rataj - pracownik GS (zb.
Pelagii Sroczyńskiej)

sklepowego w sklepie, ale towar, to sprzedawca musi wyjeżdżać
po zaopatrzenie”.
Nie korzystano wówczas z kalkulatorów, a rachunki podliczano ręcznie. Po każdej dostawie trzeba było sprawdzić
zgodność towaru z fakturą. Na niektórych stoiskach, ze
względu na ich specyfikę, była to żmudna praca. Życie handlowca toczyło się swoim spokojnym rytmem. Klienci przychodzili, raz było ich więcej, innym razem mniej. Był
towar, na bieżąco dokonywano transakcji. Sprzedawcy
i kupujący byli zadowoleni. Tak działo się w Uniejowie,
tak było w całej Polsce.
Niespodziewanie pod koniec lat 70. ubiegłego wieku nadeszły jednak trudne czasy dla handlu. Dotknęły
one cały kraj. Sukcesywnie na rynku zaczęło brakować
różnych artykułów. Półki pustoszały. Nie było płynności
sprzedaży. Należy przypomnieć, że np. w sklepach na
bieżąco nie było czym handlować. W spożywczych jedynym, stale dostępnym produktem, był ocet. Kryzys,
mimo podejmowanych przez zaopatrzeniowców różnych zabiegów, nie ominął niestety naszego rodzimego
handlu. Lotos też podzielił trudny los wszystkich miejsc
sprzedaży.
We wspomnieniach pracowników uniejowskiego
Wanda Andrzejczak (druga od prawej) - sprzedawca na stoisku papierniczym (zb. Wandy handlowca tamten okres ich pracy został więc w trakcie
naszego spotkania szczególnie zaakcentowany. PrzyAndrzejczak)
pomniano, że po dostawie towaru, głównie następnego
dnia, otwarcie handlowca przez wyznaczonego do tego
celu pracownika, było nie lada wyzwaniem. Czynność ta
wymagała od niego niezwyklej zwinności i sprawności
fizycznej. Stawał przy drzwiach (a napierali na nie klienci, organizujący wyścigi na wybrane stoiska) i szybko je
otwierał. Nie mógł przy tym pozwolić sobie na przewrócenie, gdyż musiał sprawnie przemieścić się na swoje
miejsce pracy. Niekiedy klienci byli szybsi od niego.
Do dziś jeszcze niektórzy pamiętają odgłosy szyb pękających w ladach pod naporem kupujących, kontuary
regularnie przepychane w stronę półek, co zagrażało
sprzedającym. Była obawa nie tylko o własne bezpieczeństwo, ale też o towar. W owczym pędzie niektórzy
klienci gubili buty, by zdążyć w wyścigu np. po rajstopy.
Przestrzeń handlowca wypełniał zgiełk, chaos i hałas.
Wszyscy chcieli szybko mieć towar w ręku. W takich
warunkach sztuką dla sprzedawcy było nie pomylić się
w obliczeniach. Odzież czy buty kupowano bez mierzenia, byle szybko, żeby zdążyć jeszcze na inne stoisko po
kolejny towar. Kupowano w zestawach, w pakietach to,
co kupowali inni (mimo, że nie było w danym momencie
Sprzedawczynie na metrażu: Helena Dębska i Marianna Wieczorek - z lewej (zb. Jadwigi potrzebne), na zapas, bo się może kiedyś przyda, jeżeli
Broż)
nie kupującemu, to komuś z jego rodziny. Nie brakowało
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obelg kierowanych pod adresem sprzedawców. Bywały one
na porządku dziennym. Dostawy były cykliczne, toteż co jakiś czas musieli się oni uzbrajać w odporność na wyzwiska
i inne przykre sytuacje. Dziś mówią o tym z pewnym dystansem i humorem. Ale bezpośrednie doświadczanie tego było
mało przyjemne. Jako znak tamtych czasów, w wielu domach
do dziś jeszcze pozostały różne towary, dotąd nie używane.
Dawno umknęła duma, że kiedyś z takim trudem się je zdobyło.
Działalność Lotosu przypadła też na okres stanu wojennego. Jak pamiętamy, sprzedaż prowadzona była na kartki. Były
limity, nie tylko na produkty spożywcze czy obuwie. W trosce
o młode małżeństwa np. na stoisku meblowym obowiązywała zasada, że 40 % każdej dostawy przysługiwało właśnie im.
Przywileje miały też kobiety w ciąży, mogły one bez problemu kupić przydziałową wyprawkę dla niemowląt.
Płace w tamtych czasach opiewały na miliony, wszyscy
byli więc milionerami. Były pieniądze, nie było towaru. Telewizor kosztował 49 mln złotych. Dzienny utarg na stoisku
chemicznym wynosił 3 – 4 mln złotych.
Bardzo deficytowym towarem był wtedy papier toaletowy,
a jego zdobycie było nie lada wyzwaniem. Sprzedawano go
w rolkach. Po zakupie był wiązany na sznurku, co ułatwiało
przenoszenie go. O jego dostawie świadczył widok klientów
obwieszonych nim, jak koralami, którzy dumnie i jeszcze
czujni chodzili po ulicach z nadzieją, że może wypatrzą jakąś
dostawę w innym sklepie.
Z uwagi na deficyt towarów, typowe dla tamtego okresu
były kilkudniowe kolejki. Tworzyły się społeczne komitety kolejkowe. Miały one swoich kierowników. Na listach po
konkretne dobra (lodówki, pralki automatyczne, telewizory,
maszyny do szycia, zamrażarki, itp.) zapisywane były całe
rodziny, w tym małe dzieci. Liczyła się osoba (wychodzono
z założenia, że kiedy rzucą towar, to zawsze z dostawy każdy coś kupi). W ustalonych odstępach czasowych odczytywano nazwiska, osoby nieobecne były wykreślane. W ciągu
dnia kolejkowicze czekali wewnątrz budynku (w ciepły czas
– w obejściu handlowca). Ulubionym miejscem ich wysiadywania były puste podesty przed stoiskiem ze sprzętem AGD.
Z niego też można było dokładnie śledzić dostawy i spekulować dla kogo wystarczy towaru, a kto musi nadal czekać. Po
zamknięciu handlowca i jego obejścia, nocą ludzie tłoczyli się
przed bramą. Z powodu przepychanek wzywani byli milicjanci. Raz zdarzyła się kradzież. Wtedy funkcjonariusze MO
zagościli w Lotosie na trochę dłużej. Sprawcę wykryto.
W handlowcu często odbywały się różne kontrole. W tzw.
trudnych czasach nad sprawiedliwym podziałem dóbr czuwali milicjanci z Wydziału Przestępstw Gospodarczych. Ich
zadaniem było sprawdzać, czy towar nie trafi pod ladę i nie
jest dystrybuowany wśród swoich. Obecność przedstawicieli tej instytucji w Lotosie budziła respekt. Jedna z pracownic
przez kilka godzin składała wyjaśnienia w komisariacie, kiedy swojej znajomej sprzedała młynek do
kawy.
Handlowiec, poza podstawową, spełniał także inne ważne funkcje. Był miejscem (przepraszam za myśliwską terminologię) polowania na towary, które
potem miały swoją historię, bo były zdobyte z poświęceniem albo z przebiegłością. Odbywały się w nim też nie tylko
przypadkowe spotkania ze znajomymi.
Był poczekalnią dla osób, przyjeżdżających do miasta autobusami PKS-u i wypełniających czas do powrotu. Całkiem
przypadkiem kiedyś stał się miejscem
noclegowym dla „strudzonego”, który po
wybiciu szyby wszedł do środka, zawinął się w dywan i najzwyczajniej zasnął.
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Przychodzących do pracy pracowników zapewniał rano, że
nic nie ukradł a jedynie przeczekał noc. Był w swoich argumentach na tyle przekonywujący, że uwierzono w jego wersję
wydarzeń i intencje. Historia ta była potem długo opowiadana jako anegdota.
W końcowym okresie funkcjonowania handlowca wśród
mieszkańców miasta i gminy krążyło powiedzenie - „Lotos,
Lotos i nic kupić nie mozes”.
Po 1989 roku rozpoczął sie proces transformacji i prywatyzacji, w tym handlu. Zjawisko nie ominęło również Lotosu.
Powoli zarysowywał się jego zmierzch. Koszty utrzymania
rosły, brakowało towaru, malały dochody firmy. Sytuacja
uniejowskiego handlowca była wielokrotnie analizowana
przez władze miejscowego GS oraz WZGS w Koninie. Nie zdecydowano o prywatyzacji poszczególnych stoisk, gdyż pracownicy nie deklarowali przejęcia mienia i uruchomienia na
tej podstawie własnej działalności gospodarczej. W tej sytuacji uznano, że słusznym wyjściem będzie przystąpienie do
procesu likwidacji Lotosu. Ostatecznie uchwałą Walnego Zebrania Przedstawicieli w dniu 9 czerwca 1994r. zdecydowano o przeznaczeniu obiektu do zbycia. W dniu 6 lutego 1995r.
został on sprzedany, trafił w prywatne ręce. Od tamtej pory
trzykrotnie zmieniał właścicieli (od 2014r. w budynku po
handlowcu funkcjonuje market o znanej nazwie Biedronka).
Wracając do pracowników, to część z nich przeszła wówczas na emerytury, część została skierowana do pracy biurowej w GS. Dwie osoby otworzyły swoją działalność gospodarczą.
Z pozostałego po zamknięciu handlowca towaru z dwóch
stoisk utworzono dwa samodzielne sklepy. Jeden z nich
(sprzęt rtv i agd) zlokalizowano w budynku przy ulicy Targowej 28, w pawilonie handlowym mieszczącym pierwszy
w Uniejowie samoobsługowy sklep spożywczy. Prowadziły
go Teresa Cylińska i Grażyna Frąckiewicz, a po nich Tomasz
Cyliński - w bieżącym roku sklep ten uległ likwidacji. Drugi sklep – wielobranżowy z obuwiem, bielizną, metrażem
i dziewiarstwem- usytuowano w Rynku pod nr 8. Do dziś
pracuje w nim Halina Bielecka.
Od ponad 23 lat Lotosu już nie ma w topografii miasta.
Pozostały po nim wspomnienia oraz silna więź między jego
pracownikami i tradycja ich cyklicznych spotkań.

Małgorzata Charuba
Dziękujemy Paniom: Pelagii Sroczyńskiej, Wandzie
Andrzejczak, Teresie Kałużnej, Teresie Cylińskiej, Jadwidze Broż oraz Panom Józefowi Jaśkiewiczowi i Andrzejowi
Zwolińskiemu za udzielenie informacji, które posłużyły do
przygotowania niniejszego materiału.
Rok 1990. Widok Lotosu od strony ul. Rzecznej (fot. Małgorzata Wojtasiak)

Z Uniejowa na Wybrzeże
Dalmatyńskie i do Medjugorie
Grupa Uniejowian, pod egidą Towarzystwa Przyjaciół
Uniejowa i kierunkiem Marii Szczawińskiej po raz kolejny
wyruszyła na wycieczkę.
W pierwszej połowie października br. udała się na południe Europy, do Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny.
Podróż wiodła przez różne wyjątkowe i zabytkowe
miejsca.
Jako pierwsze należy wymienić Trogir, gdzie podziwiano
katedrę św. Wawrzyńca, ratusz, pałac Capiko, loggię miejską, wieżę zegarową, bramy - lądową i morską oraz twierdzę Kamerlengo.
W Splicie urzekły pałace - Dioklecjana i Cindro, katedra
św. Djuma, świątynia Jupitera oraz ratusz.
Dubrownik (wpisany na listę światowego dziedzictwa
UNESCO) zachwycił zabytkowymi budowlami. Pośród
nich były patrycjuszowskie pałace i rezydencje, zabytkowe kościoły i klasztory, potężne mury i baszty obronne,
fortyfikacje oraz bramy.
Pogoda podczas pobytu w tym mieście sprzyjała, toteż
na dubrownickiej plaży chętni skorzystali z morskiej kąpieli.
Przyszła też pora na zwiedzanie Zagrzebia, stolicy Chorwacji. Pozwoliło ono na poznanie różnych zabytków - Katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, wieży
Latrak, Kamiennej Bramy z obrazem Matki Bożej, Placu
Jezuickiego z kościołem św. Katarzyny, Placu św. Marka
z kościołem pod wezwaniem tegoż świętego oraz z siedzibami - parlamentu i rządu. Wszystkie te miejsca spinał
Plac bana Josipa Jelačicia.

Uniejowianie w Chorwacji na szlaku Narodowego Parku
Jezior Plitwickich (ze zb. Małgorzaty Charuby)
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Czas wolny spędzany we wszystkich tych, jakże pięknych miastach, przemieszczanie się zaułkami pozwalał poczuć niepowtarzalną ich atmosferę.
Na szczególne podkreślenie zasługuje pobyt w Medjugorie (położonym w Bośni i Hercegowinie), miejscu kultu religijnego i celu licznych pielgrzymek z całego świata.
Znane jest ono z objawień maryjnych, przedstawianych
szóstce nastolatków. Pierwsze z nich miało miejsce w dniu
24 czerwca 1981roku na Górze Objawień – Podbrdo i dotyczyło orędzia pokoju.
Uniejowianie mieli możliwość przejścia po skalistych
zboczach pielgrzymiego szlaku oraz indywidualnej na nim
modlitwy, jak również skupienia w kościele św. Jakuba.
Przecudownych, jednocześnie trudnych do opisania
wrażeń wzrokowych oraz przeżyć dostarczyły pobyty
w Parkach Narodowych – Krky i Jezior Plitwickich (ten
ostatni również wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO). Zaskakiwał urok wodospadów pokonujących różnej wysokości kaskady. Ich szum wytwarzający
niepowtarzaną wspaniałą muzykę, przepiękna jesienna
kolorystyka otoczenia wokół i wyłaniający się co i rusz lazur oraz szmaragd luster wody zatrzymywał w bezruchu
i wywoływał pokusę, by zostać w tym miejscu na dłużej.
Całość kilkudniowej wędrówki dopełniały jachtowe
przystanie, przestrzenne deptaki i ich zgiełk, wyjątkowo
pyszne lody, spacery brzegiem Adriatyku, przepiękne chorwackie pejzaże oraz iście rodzinna atmosfera tworzona
przez uczestników wycieczki.
Mimo tych, jakże niepowtarzalnych przeżyć wszyscy
z przyjemnością powrócili do ukochanego Uniejowa.
Za rok może znowu gdzieś ponownie wyruszą.

Małgorzata Charuba
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Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa

Nazywam się Przemysław Jahr i prowadzę jedyną w Polsce internetową encyklopedię „Szachy w Polsce”:
www.szachypolskie.pl
Poszukuję informacji na temat rozegranych w Uniejowie w latach 1975 i 1976 dwóch turniejów o Drużynowe
Mistrzostwo Polski Juniorów w szachach oraz rozegranych w latach 1974 i 1976 dwóch turniejów o Drużynowe Mistrzostwo Polski Niewidomych w szachach.
Czy w Państwa archiwach znajdują się jakiekolwiek informacje dotyczące tych rozgrywek? Np. tabele, wyniki, składy,
protokóły, sprawozdanie sędziowskie, etc.
Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc w zdobyciu informacji o tych turniejach.
Serdecznie pozdrawiam
Przemysław Jahr

Dzień Dobry
Interesuję się historią mojej rodziny. Pierwszym dokumentem, jaki udało mi się zdobyć, jest to akt urodzenia mojego przodka 2x pradziadka z parafii w Uniejowie z 1816 roku. Nazywał się Leopold Herman Rosenbaum,
a jego ojciec August Rosenbaum. Z aktu chrztu wynika, że Leopold urodził się w zamku uniejowskim, a jego ojciec
pełnił wtedy funkcję „naddzierżawcy dóbr narodowych uniejowskich”. Do Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa przesłałem
skany aktów urodzeń rodzeństwa Leopolda, jak również skan aktu małżeństwa siostry Augusta Rosenbaum Karoliny.
Akty urodzeń:
Uniejów 1812-1813-35 U Rosenbaum Teodor Rudolf s Augusta
i Karoliny Superskiej
Akt urodzenia
parafia Uniejów akt nr 35/1812-1813
miejsce urodzenia: Uniejów-Zamek ur Rosenbaum Teodor
Rudolf
ojciec August Rosenbaum, lat 40, szlachcic, generalny
naddzierżawca ekonomii narodowej uniejowskiej
matka Karolina Superska, lat 25 data urodzenia 25.07.1812

Akt urodzenia
parafia Uniejów akt nr 25/1814-1815
Uniejów 1816-1817-191 U Rosenbaum Leopold Herman s
Augusta i Karoliny Superskiej
Akt urodzenia
parafia Uniejów akt nr 191/1816-1817
miejsce urodzenia: Uniejów - Zamek ur Rosenbaum Leopold
Herman
ojciec August Rosenbaum, lat 32, naddzierżawca dóbr
narodowych uniejowskich matka Karolina Superska, lat 32
data urodzenia 02.09.1816

Uniejów 1813-1814-23 U Rosenbaum Otylia Wilhelmina
Amelia c Augusta i Karoliny Superskiej
Akt urodzenia
parafia Uniejów akt nr 23/1813-1814
miejsce urodzenia: Uniejów-Zamek
ur Rosenbaum Otylia Wilhelmina Amelia
ojciec August Rosenbaum, lat 41, szlachcic, generalny
naddzierżawca dóbr narodowych matka Karolina Superska,
lat 26, data urodzenia 27.05.1813
Uniejów 1814-1815-25 U Rosenbaum Jan Karol Reinhard s
Augusta i Karoliny Superskiej

Akt Małżeństawa
Uniejów 1813-1814-15 M Tauer Teofil i Rosenbaum Karolina
Akt małżeństwa
parafia Uniejów akt nr 15/1813-1814
miejsce ślubu Uniejów-Zamek
Tauer Teofil, wdowiec lat 50, dziedzic Zamłynia s. Teofila
i Eufrozyny z Boszków
Rosenbaum Karolina, panna lat 32, c. Teodora Wilhelma
i Doroty Zofii z Treslów? Siostra Augusta Rosenbauma
data ślubu 14.11.1813

Poszukuję wszelkich informacji związanych z tym tematem będę bardzo wdzięczny za odpowiedź
Pozdrawiam serdecznie Tomasz Rosenbaum

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu naszego Kolegi

Ś.P. Bogumiła Sroczyńskiego
Zmarł w dniu 9 października 2017 roku w wieku 69 lat
Wyrazy głębokiego współczucia Żonie i Córkom
składają Słuchacze Uniejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
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W Poezji

Jadwiga Bieniak

Jesień dla poetów jest miesiącem szczególnym. Szarość i burość sprzyja melancholii, a najpiękniejsze wiersze powstają właśnie w tym niecodziennym stanie. Uniejów to miejsce wielu talentów, być może wody geotermalne nie tylko leczą ciało i duszę, ale również wydobywają tę niezwykłą iskrę, która drzemie w każdym
człowieku. Mijamy się nie wiedząc, że przeszedł obok nas malarz, rzeźbiarz, fotografik, poeta. Przybliżmy zatem kolejną postać uniejowskiej bohemy.

Jadwiga Bieniak urodziła się w Aleksandrowie Łódzkiem. W latach siedemdziesiątych zamieszkała w Uniejowie,
który oczarował ją swoim pięknem. „Od
młodych lat lubiłam poezję i sama też
zaczęłam przygodę z pisaniem. Pisałam
wiersze do szuflady i nazywałam je
- wierszydełka. Wiersze ukazały się
w kilkunastu antologiach poetyckich,
traktuję to jako maleńki sukces poetycki. Niebawem ukaże się mój pierwszy
tomik wierszy. Zapraszam do zapoznania się z moją poezją. Uwierzyłam, że
marzenia się spełniają.” – pisze poetka.
Wiersze Jadwigi Bieniak niosą duży
ładunek emocjonalny, poruszają sprawy codzienne, w sposób niecodzienny, bliskie każdemu z nas, –
wzruszają. Warto na chwilę zatrzymać machinę życia powszedniego, by pochylić się nad jej twórczością. „Antykwariat” autorki to
zbiór ludzkich historii obok których przechodzimy niezauważenie,
„Wspomnienie” jest tęsknotą za bliską osobą, „Chleb z miodem” –
to plaster na udręczone serce. Poddajcie się Państwo wrażliwym
strofom, może uczynią nas lepszymi...
Joanna Wicherkiewicz
Od redakcji: Osoby, które chcą zaprezentować swoje wiersze na łamach kwartalnika, prosimy o przesłanie kilku z nich
(minimum 5) wraz z krótką notką biograficzną na adres email:
a.winnik@interia.pl

W szafie jeszcze wisi twój płaszcz
ten - co zakładałeś go od święta
dzisiaj połatany wspomnieniami
czego ten płaszcz nie pamięta...
a w kieszeniach jeszcze - długopis
zapalniczka notes i zegarek
ten - co go tak często nakręcałeś
pamiętam zawsze się spieszył
na półce leży jeszcze szalik szary
i czapka prawie nowa - ta co jej nie lubiłeś
w kącie już któryś rok stoi parasol
czeka cierpliwie...kiedyś na spacer
w deszcz z nim chodziłeś
zostały jeszcze w etui okulary i wiele
jeszcze drobnych rzeczy - na które
patrzeć czasami już nie mam siły...
bo zostawiłeś tyle snów i tyle marzeń
które się nie spełniły...
wiesz... płaszcz oddam temu panu
co przechodzi pochylony często ulicą
w lichej kurteczce koło naszego domu
powiem.. żeby zegarek twój nakręcał...
szalikiem niech szyję opatuli... i czapkę
może kiedyś też założy
kiedy już ziąb dotkliwie mu dokuczy
a ja z kąta parasol wezmę twój stary
pójdę na spacer z nim po deszczu
i w tej wędrówce mój kochany
w sercu wyryję nasze wspomnienia
wszystkie z przed lat te najpiękniejsze

Antykwariat
Każdy z nas
ma swoją historię
Każdy z nas jest książką
która stoi na półce
w życiowym antykwariacie
Wystarczy sięgnąć
i zapisane kiedyś
kartki otworzyć
Trudno uwierzyć
że jest tam płacz
i radość splecione
mocnym węzłem

Wspomnienie [10]

24.11.2016r.

Chleb z miodem
Korytarzem szczęścia biegnę
gdzie jasne światełko
i wyciągnięte twoje dłonie
raz są kołyską co do snu kołyszą
kiedy indziej w szczęście prowadzą

Z każdą przeczytaną stroną
łatwiej zrozumieć
zmarszczkę na twarzy
zmęczony krok
i zgaszone czyjeś oczy

jesteś moją przystanią do której
powracam po groźnych burzach
po ulewnych deszczach
gdy ziemia się usuwa pod stopami
kiedy przychodzą zwątpienia

Nie przechodź obojętnie
koło antykwariatu

zostań światłem kiedy mrok
za oknem i chłodne dni nastają
posmaruj chleb miodem i zaparz
rumianek, miętę czy herbatę
siądź przy mnie i przytul...nie mów nic

16.04.2002 r.
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OBECNOŚĆ-NIE-OBECNOŚĆ
52°00’52.6”N 18°43’56.5”E
52°01’36.2”N 18°43’31.6”E
52°00’42.6”N 18°45’04.0”E
52°00’48.7”N 18°45’01.6”E
52°01’04.2”N 18°45’06.7”E

Żyjemy w czasach, kiedy miejsce, fizyczny punkt
w rzeczywistości ma również formę wirtualną, wyrażoną
ciągiem liczb, kropek, przecinków i liter. Ta matematyczna
formuła stoi obojętna wobec naszych wspomnień,
emocji i wrażeń z miejsc, które opisuje. Różnica między
obiektywnym i subiektywnym, bliskim i oddalonym, ta
binarność podobna do opozycji światła i cienia jest tym, co
definiuje nasze poznanie świata.
Obecny i nieobecny – mówimy najczęściej w ten sposób
o odejściu najbliższych. Pełność i brak człowieka w naszym życiu towarzyszy nam w sposób podobny do tego, jak
funkcjonuje Wszechświat. Są planety i gwiazdy bliższe Ziemi, i są te, które krążą po swoich orbitach daleko od naszej
planety. W ten sam sposób obraz klepsydry z podstawową
informacją: kto, gdzie, kiedy może sprawić, że pustka nie-obecności będzie podobna do wygaśnięcia Słońca, lub też
stanie się tylko lekturą suchych, nieznaczących faktów.
Strata jest wpisana w nasze życie, więc mówiąc o obecności i nie-obecności wracam do ciągu liczb, zapisu GPS.
Pięć miejsc, które są i ich nie ma. Czy to możliwe? A jeśli
tak to jak? Alicja Kuczyńska pisze o tym tak:
Podział bytu poprzez wprowadzenie pojęcia czasu na
byt postrzeżony wcześniej i byt postrzegany aktualnie ujął
wyraźnie Kant, dając na tej podstawie uzasadnienie odróżnienia obecności i nieobecności. Według Kanta umysł może
sobie przedstawiać byt np. coś wcześniej postrzeżonego także bez obecności przedmiotu.
(Alicja Kuczyńska Nieobecność jako forma obecności.
Sztuka i Filozofia 2, 45-56, 1990)
W przypadku tych pięciu lokalizacji GPS dzieje
się właśnie coś takiego. 52°00’52.6”N 18°43’56.5”E
i 52°01’36.2”N 18°43’31.6”E oba miejsca znajdują się nad
rzeką Wartą w okolicy wsi Kuczki. Panie Janku, czy pamięta Pan, opowiadał mi Pan o tych dodatkowych przeprawach na rzece Warcie – Pan Janek Pajor, przez chwilę się
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waha, wreszcie przypomina sobie naszą rozmowę. Idąc
piaszczystą drogą w stronę Warty dochodzi się do wału.
Jeśli skręcimy w lewo i przejdziemy kawałek, to powinniśmy dostrzec lekkie wzniesienie i drzewa. Miejsce jest
zarośnięte. Patrząc na nie teraz trudno sobie wyobrazić,
że stał tam dom, mieszkała w nim rodzina, było obejście.
Wystarczyło stanąć na brzegu i krzyczeć z całych sił, czasem nawet pół godziny, żeby ten ktoś kto tam mieszkał
wsiadł w małą łódkę, podpłynął do drugiego brzegu i pomógł nam się przeprawić na drugą stronę. Ten drugi ciąg
liczb jest bardzo podobny do pierwszego, tam też mieszkała rodzina i oni również małą łódką pomagali mieszkańcom w przeprawie na drugą stronę rzeki. Czas, przyroda zakryły oba miejsca. Stały się obecne-nie-obecne.
W pozostałych ciągach liczb ukrywają się podobne
miejsca do tych, które opisałam. Istnieją w pamięci ludzi.
Droga pogrzebowa, kaplica, młyn – były, funkcjonowały,
istniały. Ludzie odprowadzali swoich bliskich. Piasek drogi
pogrzebowej w Kuczkach pamięta ciężar stóp tych, którzy
nieśli trumnę, sól łez. Kaplica być może jest tylko marzeniem, być może nigdy faktycznie nie istniała, ale sam fakt,
że się o niej mówi sprawia, że staje się obecna. I wreszcie młyn – patrząc przez okno mojej kuchni, widziałabym
go. Codziennie rano pijąc kawę mogłabym wpatrywać się
w jego majestatyczne obroty i być może codziennie rano
myślałabym O Obrotach Ciał Niebieskich.
W 2008 roku powstała praca wideo pt.: Obecność.
W opisie pracy czytamy:
Moja praca mówi o historycznej ciągłości, o tym, że
pamięć poprzednich pokoleń, zdarzeń pozostaje ukryta
w miejscach. Czasem zdarza się, że przez ułamek sekundy
wchodzimy w kontakt z tą obecnością.
Materiał filmowy do tej pracy nagrałam w okolicy Kuczek. Stojąc wśród pól, wpatrując się w otwartą przestrzeń,
przyszła do mnie myśl na temat tego, co było. Ja, Ela, widzę horyzont, ale czy to ten sam, który obserwował ktoś
inny, kto żył 100, 200 lat temu. Jak będzie on wyglądał
za 1000 lat, kiedy mnie już tu nie będzie. Obecność nie
jest łatwą pracą w odbiorze, ponieważ wymaga od widza
cierpliwości i chęci wpatrywania się w horyzont poza drzewem. Praca trwa 5 minut. Wytrwały widz dostrzega pojawiające się i znikające drzewa, budynki, świat, który był,
trwał i zmienia się.

Elżbieta Wysakowska-Walters

Kadry z pracy wideo pt.: Obecność, 2008. Autor: Elżbieta Wysakowska-Walters

O tradycjach, obrzędach, obyczajach
Dawniej i dziś wobec majestatu śmierci - część III

Jak łatwo się zorientować, ponownie powracamy do tematyki, która corocznie zajmuje naszą uwagę przed dniem Wszystkich Świętych. Różne kwestie związane z lokalnymi obrzędami grzebania zmarłych poruszaliśmy już w 63. i 67. numerze
naszego kwartalnika. W I części zatrzymaliśmy się przy momencie przejścia na drugą stronę życia, opisywaliśmy, co działo
się tuż po śmierci i jak wyglądało powiadamianie o niej bliskich i innych osób. Przedstawialiśmy również czuwanie przy
zmarłym. Pisaliśmy o wieńcach i wiązankach pogrzebowych, o przygotowywaniu zmarłego do pogrzebu.
W II części szczegółowo opisywaliśmy ostatnie pożegnanie w domu zmarłego, przejście konduktu pogrzebowego do kościoła na żałobną Mszę Świętą, a później na cmentarz oraz złożenie trumny ze zwłokami do grobu. Wspominaliśmy też
o miejscach na cmentarzu niegdyś naznaczonych piętnem. W niniejszym tekście opiszę kolejne aspekty dotyczące analizowanego tematu.
Na początek pragnę zauważyć, że pogrzeby w uniejowskiej wspólnocie mają swój wyjątkowy i indywidualny charakter,
nie są anonimowe. Niektórzy mówią nawet, że są piękne. Zawsze bierze w nich udział dużo ludzi, odbywają się z majestatem, bez pośpiechu, a ich cała oprawa znacznie różni się od pogrzebów na nekropoliach wielkomiejskich. Tam, w danym
dniu odbywa się ich po kilka, po zakończeniu jednego pogrzebu szybko rozpoczyna się kolejny. Odnosi się wrażenie, przepraszam za porównanie, że odbywają się one taśmowo. Nie doświadczamy tego w naszym małym środowisku. Bo właśnie
w nim, na widok konduktu pogrzebowego zmierzającego na cmentarz, korzystamy z możliwości zatrzymania się choć na
chwilę. Starsi mężczyźni zdejmują nawet czapki z głów.
O prasowych nekrologach i kondolencjach
W związku ze śmiercią konkretnej osoby bywa, że przyjaciele, zakłady pracy, z którymi była ona bądź jej najbliżsi
związani, w lokalnej prasie zamieszczają nekrologii z informacją o tej śmierci i terminie pogrzebu. Nieodłączną ich
częścią są przekazywane wyrazy współczucia. Nekrologii
zamieszczane są również przez najbliższą rodzinę zmarłego.
W dalszej kolejności pozwolę sobie jeszcze wspomnieć o kondolencjach. Uczestnicy pogrzebu podchodzą do najbliższej
rodziny stojącej przy grobie i składają jej wyrazy współczucia
z powodu doznanej straty.
Zarówno drukowanie nekrologów, jak i składanie kondolencji w opisywanej formie, w naszym środowisku nie są powszechną praktyką.
O kremacji zwłok - nowym znaku naszych czasów
Jako znak naszych czasów coraz częstsza staje się praktyka kremacji zwłok. Prawnie dopuszczono ją do obrządku w latach 60. dwudziestego wieku. Spopielanie następuje
w krematoriach, funkcjonujących w specjalistycznych firmach pogrzebowych.
Kremacja zwłok może odbywać się z obecnością rodziny.
Zanim to nastąpi, w specjalnej do tego celu przeznaczonej
sali ceremonialnej następuje uroczystość pożegnania ciała.
Jej przebieg uzależniony jest od preferencji rodziny. Odbywa
się również z udziałem duchownego. Po ostatnim pożegnaniu zmarły (złożony w tekturowej lub drewnianej trumnie)
przewożony jest w miejsce spopielania. Po akcie spalenia,
w granitowej urnie jego prochy przekazywane są rodzinie.
Dopiero wtedy mogą następować obrzędy pogrzebowe.
Jak wiemy, w niczym nie różnią się one od tych, stosowanych
przy tradycyjnym chowaniu zmarłych w trumnach.
W czasie uroczystości pogrzebowej urna z prochami wystawiana jest w centralnym miejscu kościoła, przy świecy
paschalnej. Obok stawia się zdjęcie zmarłego.
Urnę i zdjęcie niesie na cmentarz ktoś z najbliższej rodziny albo pracownik zakładu pogrzebowego, bądź wiezione są
w karawanie.
Na uniejowskim cmentarzu urny składane są w tradycyjnych grobach ziemnych lub murowanych. Na dużych wielkomiejskich nekropoliach często umieszcza się je w kolumbariach. Są to budowle, zazwyczaj w formie wysokiej ściany,
z zamykanymi niszami. Czas pokaże, czy kiedyś na naszym
cmentarzu powstanie kolumbarium.
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Po usypaniu mogiły
Po usypaniu mogiły przez grabarza, tak jak niegdyś, tak
i współcześnie składane są na niej wieńce i wiązanki kwiatów. Przed odejściem od grobu najbliższa rodzina zapala znicze, co staje się to od pewnego czasu nowym zwyczajem.
Coraz powszechniejsze jest również zostawianie na grobie, wśród kwiatów fotografii osoby zmarłej, przyniesione
w kondukcie żałobnym na cmentarz.
O spotkaniach w gronie rodziny
Po zakończeniu pochówku najbliższa rodzina, krewni,
sąsiedzi czy inne osoby bliskie zmarłemu bądź jego rodzinie
udają się na wspólny posiłek (zwany konsolacją lub stypą)
. Zaprasza na niego odpowiednio wcześniej lub dopiero na
cmentarzu ktoś z najbliższej rodziny zmarłego.
Niegdyś konsolacje odbywały się wyłącznie w domu,
a w jej przygotowaniu pomagały sąsiadki. To one wypiekały
ciasto (głównie był to drożdżowy placek czy sernik). Zabijano
również świniaka, przerabiano go, by było czym poczęstować gości. Do picia podawano herbatę, kawę i alkohol. Odnośnie alkoholu, to od ponad 25 lat przestał już być stawiany na
stole na tego typu spotkaniach.
Stypy na wsi z czasem przenoszono do remiz strażackich. Współcześnie powszechne jest organizowanie konsolacji w miejskich lokalach gastronomicznych (stało się tak ze
względów praktycznych, wszyscy z tego chętnie korzystają).
Menu jest zdecydowanie bogatsze niż to serwowane niegdyś
w domach. Lokale przygotowują je zgodnie z preferencjami
zamawiających.
Warto zauważyć, że obecnie konsolacje stały się jedną
z niewielu okazji do spotkań po latach dla bliższej i dalszej
rodziny oraz nierzadko - również do odbudowywania więzi (aktualnie szerokie kontakty rodzinne nie są już tak podtrzymywane i pielęgnowane jak dawniej).
Po kilku godzinach spędzonych razem wszyscy rozchodzą
się do swoich domów.
Po powrocie najbliższej rodziny z pogrzebu do domu
Znane są sytuacje, że po powrocie z pogrzebu ktoś z najbliższej rodziny zmarłego zapalał w domu świecę. Stawiano ją w naczyniu z wodą, by płonąc całą noc nie stanowiła
zagrożenia pożarem. Światło świecy miało pomagać wędrującej duszy. Należy dodać, że niegdyś ludzie wierzyli, iż po
śmierci dusza przebywa na ziemi jeszcze 40 dni (tyle, ile Jezus
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do chwili Wniebowstąpienia). Ufano, że w tym czasie zmarły
nawiedzał miejsca związane z jego życiem. W związku z tym
nie zmieniano niczego w jego otoczeniu. By przekonać się,
czy dusza odwiedza dom, bliscy rozsypywali na podłodze
w izbie popiół, a nad ranem sprawdzali, czy są na nim pozostawione ślady. Obecnie takie praktyki nie mają już miejsca.
O stroju pogrzebowym i żałobnym
Śmierć bliskiej osoby zawsze wywołuje silne emocje oraz
stan żałoby.
Każdy przeżywa ją na swój indywidualny sposób, ma swój
czas na uporanie się ze smutkiem po stracie bliskich. Ta sfera
jest na tyle osobista, iż uznaję, że nie należy jej w niniejszym
tekście czynić przedmiotem analiz.
Skupię się wyłącznie na zewnętrznych oznakach żałoby.
Wynikają one z polskiej tradycji, z którą łączy się noszenie
żałobnego stroju. Dotyczy to zarówno pogrzebu, jak i czasu
przeżywania żałoby. Od niepamiętnych czasów w naszej kulturze symbolem żałoby był kolor czarny. Niegdyś na pogrzeb
w czarnych strojach przychodziła przede wszystkim najbliższa rodzina (pozostali ubierali się dowolnie).
Kobiety z najbliższej rodziny zmarłego, w zależności od
upodobań i pory roku zakładały na głowy czarne kapelusze
(bywało, że z woalkami), toczki (również woalkami), czarne
berety lub czarne chustki zawiązywane pod brodą.
Poza chustkami, wszystkie te nakrycia głowy na pogrzebach nadal są stosowane. Niemniej jednak, szczególnie
w okresie od wiosny do jesieni, kobiety mają odkryte głowy.
Mężczyźni, jak niegdyś, również i dziś na pogrzeb kogoś
z rodziny zakładają czarne lub ciemne garnitury, białe koszule oraz czarne krawaty.

Siostry Pogorzelskie w dniu pogrzebu swojego ojca Bolesława (zb. Małgorzaty
Charuby)

Strój żałobny najbliższej rodziny na pogrzebie Władysława Paprzyckiego
(zb. Bożeny Nowak)

Dawniej nieodzownym elementem żałobnego stroju była
również czarna opaska naszyta na rękaw płaszcza każdej
osoby z najbliższej rodziny. Obowiązywała też czarna aksamitka naszyta na kołnierz płaszcza, klapę marynarki, żakie-
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tu czy innej odzieży z klapkami. Symbole takie na ubraniu
nosili w czasie trwania żałoby zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Współcześnie rzadko się je jeszcze spotyka.
Obecnie coraz częściej uczestniczące w pogrzebach kobiety spoza rodziny również ubrane są w czarne bądź ciemne
stroje. Mężczyźni też ubierają się odświętnie. Strój w jaskrawych kolorach podczas tego typu uroczystości oceniany jest
jako niestosowny.
W czasach nam współczesnych dalsi krewni, przyjaciele,
bliżsi i dalsi znajomi, delegacje z zakładów pracy osób zmarłych bądź ich dzieci, czy inni żałobnicy przychodzą na pogrzeb z kwiatami (są to pojedyncze ich sztuki bądź wiązanki). Można byłoby znowu rzec, że jest to znak nowych czasów.
Niegdyś nie było to powszechną praktyką.
Przyjęło się, że żałoba najczęściej trwa rok. Obejmuje najbliższą rodzinę zmarłego: rodziców, dzieci, rodzeństwo, natomiast dla wnuków jej okres wynosi sześć tygodni.
W czasie trwania żałoby tańce i huczne zabawy oraz pełne
wesołości rozrywki nie powinny mieć miejsca.
Wspomniano już wcześniej, że symbolem żałoby jest kolor
czarny. Toteż wiąże się z nią noszenie przez kobiety czarnej
odzieży. Mężczyźni natomiast nie musieli stale nosić czarnych koszul czy garniturów.
Współcześnie kolor czarny nie jest już traktowany wyłącznie jako żałobny. Wiele osób z powodów nie związanych
ze stratą kogoś bliskiego na co dzień ubiera się na czarno.
W małych społecznościach jeszcze do niedawna zasady
dotyczące noszenia czarnego stroju, jako znaku żałoby, były
przestrzegane dość rygorystycznie. Obecnie coraz częściej
osoby dotknięte stratą bliskiej osoby indywidualnie decydują, czy i ile czasu będą ubierali w czasie przeżywania żałoby
czarną odzież, czy będą nosili odzież w innych kolorach, np.
szarym, biało - czarnym, w ciemnym, ale nie czarnym.
Niektórzy w ogóle rezygnują z zewnętrznych oznak żałoby
i po pogrzebie bliskiej osoby noszą odzież w kolorach, w jakich chodzili przed jej śmiercią.
Modlitewna pamięć o zmarłych
Po pogrzebie, w niedługim czasie bądź po jakimś okresie,
odprawiane są za zmarłego Msze Święte. Są one zamawiane przez najbliższą rodzinę, krewnych, przyjaciół, sąsiadów,
współpracowników i inne osoby, dla których zmarły był
na swój sposób ważny. Koperty z intencjami mszalnymi są
wrzucane na tacę podczas Mszy Świętej pogrzebowej. Z tego
względu, że zazwyczaj jest ich bardzo dużo, ich odprawiane
jest rozciągnięte w czasie.
Warto wspomnieć, że licznie składanie przez żałobników
ofiar na Msze Święte za spokój duszy zmarłego jest charakterystyczne dla naszego środowiska. Nie w każdej parafii ta
forma pamięci modlitewnej o zmarłych ma taki, jak w naszej
zasięg.
O porządkowaniu mogiły
Nie wcześniej niż po 6 tygodniach od dnia pogrzebu następuje porządkowanie mogiły. Wszyscy tego czasu bardzo
przestrzegają. Trudno obecnie dociec, czy jest to uzasadnione religijnie, czy okres ten ma jakieś inne wyjaśnienia. Można by rzec, że taka jest tradycja, a to rzecz święta, że tak było
kiedyś i tak będzie teraz.
Często krótko po pogrzebie widzimy, np. w lecie, w upalne
dni, nie najlepiej wyglądające na grobie zeschnięte kwiaty.
Nie pozwala ich usunąć obowiązujący niepisany zakaz sprzątania mogiły w niedługim czasie od pochówku. Dopiero po
upływie wspomnianego wyżej czasu, z grobu zdejmowane są
suche wieńce i wiązanki, poprawiany jest jego wygląd.
Niegdyś okładano go darniną lub nakładano na niego
drewniane ramy (tak też dzieje się do czasów obecnych).

Potem przychodziła pora na bardziej trwałe nagrobki. Dawniej czas ich stawiania uzależniony był przede wszystkim od
sytuacji finansowej rodziny. Współcześnie, rodzina w możliwie najkrótszym czasie od pogrzebu stawia na miejscu pochówku bliskiej osoby nagrobek, głównie granitowy.

Za cmentarną bramą w Uniejowie
fot. Małgorzata Charuba

Odwiedzanie grobów na cmentarzu
Bieżące odwiedzanie cmentarzy nie zawsze było tak powszechne, jak obecnie.
Na groby rodzinne chodziło się przede wszystkim w dzień
Wszystkich Świętych. Mogiły były dekorowane skromnie, bez
przepychu.
W czasach powojennych, jeszcze do lat 70. krzyże na grobach ozdabiano wieńcami zrobionymi własnoręcznie z gałązek świerkowych. Dokładano do nich sztuczne kwiaty (były
one specjalnie woskowane, by szybko nie zniszczył ich jesienny deszcz). Samą mogiłę również wykładano gałązkami
świerkowymi. Czasami na grobie kładziono pojedyncze złociste bądź białe cięte chryzantemy. Zapalano świeczki, również woskowe.
Z czasem na Wszystkich Świętych coraz powszechniejsze
stawało się ozdabianie grobów kupowanymi w kwiaciarniach
wiązankami, stroikami czy bukietami z żywych kwiatów.
Obecnie na mogiłach, oprócz różnych odmian chryzantem
spotyka się koreanki, różnokolorowe róże, wrzosy czy goździki. Kwiaciarnie przygotowują z tych kwiatów prawdziwe
cuda.
Pod koniec lat 70. ubiegłego wieku świeczki stopniowo
ustępowały miejsca otwartym
zniczom (przy wietrze nie zawsze łatwo było o utrzymanie
płomieni). Dymiły przy tym okrutnie. Po powrocie z cmentarza nie było nikogo, kto nie byłby okopcony.
W czasach współczesnych mamy ogromny wybór zniczy
– lampionów. Są one w różnych kształtach, wielkościach i kolorach. Ich zaletą jest to, że palą się bardzo długo i nie dymią,
jak dawniej.
Niegdyś przychodzący do grobu klękali i modlili się za
zmarłego. Nikogo taka postawa nie dziwiła. Jeszcze pod koniec lat 90. ubiegłego stulecia czasami przy grobach można
było spotkać starsze osoby, modlące się w pozycji klęczącej.
Widok ten niesamowicie wzruszał i stanowił ważną lekcję przywiązania do tradycji i szacunku wobec tych, którzy
odeszli. Opisywany gest niestety nie zachował się do czasów
obecnych. Nie oznacza to, że nie warto do niego powrócić.
Współcześnie modlitwy odmawiane są przez odwiedzających groby bliskich w pozycji stojącej. Warto również podkreślić, że obecnie prawie zawsze zapalają na nich znicze
(kiedyś nie było to częstą praktyką). Bardzo często, zwłaszcza latem, na mogiłach zostawiają także świeże kwiaty.

Małgorzata Charuba
„Groby to kotwica narodu”- powiedział Jerzy Waldorf. By
znaleźć potwierdzenie dla tej myśli, postanowiłam dokładniej przyjrzeć się poszczególnym rejonom uniejowskiego
cmentarza. Mimo, że naszą nekropolię od prawie 40 lat bardzo często odwiedzam, to jak się okazało, wiem o niej niewiele. Refleksyjne przemieszczanie się między nagrobkami pozwoliło mi odkryć bogactwo informacji o czasach, ludziach,
powinnościach i o pamięci.
O tym, co kryje miejsce za bramą ciszy, napiszę już w IV
części.
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OSTATNIE POŻEGNA NI A
W dniu 14 maja 2017 roku odszedł w wieku 91 lat

Ś.P. Aleksander Dybowski
Absolwent Politechniki Łódzkiej - Wydz. Elektryczny
Długoletni członek Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa
Uniejowianin z urodzenia - miłośnik Uniejowa i rzeki Warty

Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie
składa Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa

W dniu 20 lipca 2017 roku walkę o życie przegrał

Ś.P. Jerzy Becalik
Odszedł w wieku 51 lat.
Wyrazy głębokiego współczucia Żonie Arlecie i Matce Krystynie
składa Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa

Edward Adamczyk (1933-2017)

Urodził się 22 lutego 1933 roku w Wojciechowie jako
trzecie z czwórki dzieci Franciszka i Walentyny. Rodzina
utrzymywała się z niewielkiego gospodarstwa rolnego.
Jej spokój został zakłócony przez wybuch wojny. Starsze
rodzeństwo służyło u Niemca, a mały Edek chodził do
Uniejowa po żywność, którą można było dostać tylko na
kartki. Po drodze był zmuszany kłaniać się Niemcom, by
bezpiecznie wrócić do domu. Spisane po latach przeżycia
wojenne, głęboko pozostające w jego pamięci, przekazał
do archiwum Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa.
Po wojnie w przyśpieszonym trybie przeszedł edukację
szkolną i już w 1950 roku rozpoczął pracę na stanowisku
praktykanta w GS Samopomoc Chłopska w Niewieszu.
Dwuletnią służbę wojskową odbył jako pogranicznik
w okolicach Gdańska. Po powrocie z wojska w 1957 roku
założył rodzinę i zamieszkał w Uniejowie, a kolejnym
miejscem jego pracy był GS w Poddębicach (stanowisko
kierownicze). Pracując, zaocznie ukończył jednocześnie
Technikum Ekonomiczne w Kutnie. Po kilku latach objął
stanowisko dyrektora w Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Uniejowie. Stąd, po 4o-letnim stażu pracy, odszedł
na emeryturę. Jako emeryt przez 8 lat (dwie kadencje)
pełnił funkcję prezesa Rodzinnego Ogrodu Działkowego

„U Bogumiła”. Nie rozstawał się też z mundurem strażackim. Uczestniczył w życiu Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa. Doczekał się sześciorga wnucząt i siedmiorga prawnucząt, z czego był bardzo dumny. W maju br. razem z Żoną
Zenobią świętował 60. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.
Edward Adamczyk emanował spokojem, życzliwością,
był człowiekiem prawym, uczciwym i społecznikiem,
o czym świadczą liczne dyplomy, odznaczenia oraz pisemne
podziękowania. Są to m.in.: Srebrny Krzyż Zasługi (1985),
Złoty Krzyż Zasługi (2008), Odznaka Honorowa „Za Zasługi Dla Województwa Konińskiego”(1985), Odznaka „Za Zasługi Dla Polskiego Związku Działkowców” (1992), Srebrna
Odznaka „Zasłużonego Działkowca” (1994), Złota Odznaka Honorowa „Za zasługi Dla Miasta i Gminy Uniejów”
(2010), Brązowy i Srebrny Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” (1984, 1988), Odznaki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych „Za Wysługę Lat” - ostatnia za 55 lat (2010).
Odszedł szybko, cicho, niespodziewanie dla wielu. Nie
zdążył nam wszystkiego przekazać, miały być kolejne
wspomnienia...Pozostanie w naszej Pamięci.

W dniu 7 lipca 2017 roku w wieku 84 lat zmarł

Ś.P. Edward Adamczyk
Członek Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa

Wyrazy współczucia Żonie, Córce, Synowi
składa Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa

w Uniejowie - nr 71 (2017)

33

Urszula Urbaniak

Opowieści Uniejowskiego Rynku
(Rozdział LIII)
Wrześniowy ranek zwiastował kolejny ciepły dzień.
Słońce czasami zasłaniały lekkie białe chmury, gnane południowym wiatrem. Rynek wypełnił się gwarem dziecięcych głosów i głośnych wojskowych komend. Patriotyczna uroczystość przyciągała uwagę licznie zebranych wokół
Rynku mieszkańców, którzy z chodników z zaciekawieniem
obserwowali jej przebieg. Nagle, powietrze przeszył głośny
odgłos salwy. Wyrzucone z karabinów łuski z metalicznym
odgłosem spadały na betonową kostkę.
Po wakacyjnej przerwie odezwał się szkolny dzwonek.
Dzieci i młodzież zapełniły ławki, a puste dotąd klasy
znów ożyły. Zreformowana szkoła zaczęła swoją edukacyjną misję.
Tegoroczna aura od początku nie skąpiła opadów. Padało więc często, z niewielkimi tylko przerwami. Miało to
niestety nie najlepszy wpływ na niektóre uprawy, co odbiło się niekorzystnie na ich jakości i cenach. Ale w jednym
przypadku częste opady okazały się niezwykle skuteczne.
Grzyby w tym roku rosły, jak po deszczu. Kto tylko mógł
udawał się do okolicznych lasów w poszukiwaniu dorodnych prawdziwków, podgrzybków czy kozaków. Cieszyli
się z tego właściciele niektórych sklepów. Niczym ciepłe
bułeczki znikały z półek elektryczne suszarki do grzybów
i słoje do ich przechowywania. Najaktywniejsi grzybiarze
chwalili się swoimi trofeami, pokazując je innym na zdjęciach.
• Te znalazłem wczoraj na Czarnym Lesie. - Chwalił się
Mirek pokazując zrobione telefonem zdjęcie. - Tylko popatrz, jakie prawdziwki.
• Ja byłem dziś rano na Biernackim Lesie. - Odezwał się
Jurek, nie chcąc być gorszym. - Przyniosłem pełne wiadro podgrzybków. Wszystkie zdrowe, jak rydze.
• Skoro wspomniałeś o rydzach, to widziałem je dziś
u nas na targu. Jakaś kobieta miała pełny koszyczek.
• Niektórzy nieźle w tym roku zarobią na grzybach.
• Ja tam grzybów bym nie kupił. Po pierwsze lubię je zbierać, a po drugie tylko wtedy jestem pewny, że nie ma
w ich robaków.
• Niektórym to nie przeszkadza. Mówią, że to pożywne
białko.
Zamiłowanie Polaków do grzybobrania jest powszechnie znane. Choć grzyby nie mają większej wartości odżywczej, to bez ich niepowtarzalnego smaku trudno sobie
wyobrazić dobry sos, bigos czy kapuśniak. W okolicznych
lasach ruch był więc nie mały. Oprócz miejscowych spotkać też można było wielu grzybiarzy z odległych miejscowości. Zdradzały to tablice rejestracyjne samochodów.
*

Choć było jeszcze ciepło, to jesień przyszła nieco niezauważona. Powoli dni stawały się coraz krótsze, a słońce nie
wspinało się już tak wysoko. Pogoda wciąż była w kratkę. Słoneczne i deszczowe dni przeplatały się wzajemnie.
Na szczęście wciąż było ciepło. W lasach ciągle było dużo
grzybów, więc miłośnicy ich zbierania niestrudzenie mogli
oddawać się swojej pasji. Ciągle był to główny temat rozmów, choć nie brakowało i innych nie mniej pasjonujących
tematów.
• A co Pan dzisiaj tak wcześnie przyszedł po gazety? - zapytał Pan Stefan stojący obok kiosku.
• Śpieszę się, bo mam dziś zabiegi w Uzdrowisku – odpowiedział Pan Władek.
• Jakie zabiegi? Coś Panu dokucza?
• Mam problemy z nogami, ale dostałem skierowanie od
lekarza rodzinnego na rehabilitację. Muszę Panu powiedzieć, że to naprawdę pomaga.
• No rzeczywiście, jak ostatnio się spotkaliśmy, to ledwo
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Pan chodził, a dziś widzę, że biega Pan, jakby Panu lat
ubyło. To, może i ja spróbuję?
• Koniecznie. Polecam Panu. Słyszałem nawet, że w budynku byłego Ośrodka Zdrowia też robią od niedawna
jakieś zabiegi. Warto by się dowiedzieć
• A wie Pan, jak byłem ostatnio w SAM-ie, to widziałem,
że remontują tam jakieś pomieszczenia. Podobno tam
też być rehabilitacja. Słyszał Pan coś o tym?
• Tak, słyszałem. Rzeczywiście będą tam wykonywane
zabiegi i też na NFZ.
O tym, jak wiele osób potrzebuje zabiegów rehabilitacyjnych, najlepiej świadczą kolejki i długi czas oczekiwania
na nie. Wszystko wskazuje na to, że baza ośrodków świadczących zabiegi w Uniejowie powiększy się o kolejne. To
dobra wiadomość dla pacjentów, bowiem nie będą musieli
jeździć np. do Poddębic.

*

W połowie października przyszła złota polska jesień.
Nareszcie przestało padać, a na niebie zagościło słońce,
w którego blasku liście drzew mieniły się coraz częściej
odcieniami żółci, czerwieni i brązu. To wymarzony czas do
uporządkowania grobów przed zbliżającym się Świętem
Zmarłych. Od kilku tygodni na cmentarzu układane są
alejki z kostki brukowej. Prace przebiegają sprawnie i niebawem wszystkie alejki pokryje nowa kostka.
Paweł wrócił do domu głośno zamykając drzwi. Szybko zrzucił z siebie kurtkę i zrezygnowany opadł na miękki
fotel.
• A co ty taki nie swój jesteś? - Zapytała Ania. -Stało się
coś?
• Byłem właśnie na cmentarzu zobaczyć, jak tam nasze
groby po ostatniej wichurze. Na szczęście skończyło się
tylko na potłuczonym zniczu.
• I tym się tak zmartwiłeś?
• Nie o to chodzi. Wiesz, że na cmentarzu układają kostkę? Więc wyobraź sobie, że na głównej alejce do kaplicy
są koleiny jak na niektórych drogach.
• Nie rozumiem, od czego? Nikt tam przecież nie jeździ ciężarówkami.
• Ale firma, która układa kostkę jeździ po niej ciężką koparką. Zanim zrobią nowe alejki, to główna będzie się
nadawać do generalnego remontu.
Długo oczekiwane przez mieszkańców Uniejowa i okupione niemałym wysiłkiem finansowym alejki przyczynią
się do poprawy wyglądu i wygody. Szkoda tylko, że przy
tej okazji zniszczeniu ulegnie to, co zrobione było wcześniej. Pozostaje mieć jedynie nadzieję, że wykonawca naprawi wyrządzone szkody we własnym zakresie.
Ciąg dalszy nastąpi.

Andrzej Zwoliński

Uwaga: wszelkie podobieństwo do prawdziwych osób
i zdarzeń jest całkowicie przypadkowe.

Miejsce rehabilitacji przy ul. Targowej - wkrótce otwarcie
(fot. Andrzej Zwoliński)
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